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ИНЕШ ҺҤҘ 
 

2015 йыл Башҡортостан Республикаһында, Рҽсҽй Федерацияһындағы 

кеҥек, Ҽҙҽбиҽт йылы тип иғлан ителде. Ҽҙҽбиҽт йылының тҿп маҡсаты – 

йҽмғиҽттең иғтибарын ҽҙҽбиҽткҽ һҽм уҡыуға йҽлеп итеҥ. 

Республикабыҙҙа Ҽҙҽбиҽт йылы сиктҽрендҽ бик кҥп саралар ҥтте.  

Башҡортостан Республикаһы Мҽғарифты ҥҫтереҥ институтының 

башҡорт һҽм башҡа туған телдҽр һҽм ҽҙҽбиҽттҽр кафедраһы Ҽҙҽбиҽт 

йылын Мостай Кҽримдең ижадына бағышланған дҽрес һҽм дҽрестҽн һуң 

методик эшкҽртмҽлҽрҙҽн торған йыйынтыҡтың исем туйын ҥткҽреҥ ҿсҿн 

яҙыусылар менҽн берлектҽ, туған тел уҡытыусылары ҿсҿн  ―Кҥкрҽгемдҽн 

ҡоштар осорам‖ исемле хҽтер кисҽһе ҥткҽрҙе. 

Яҙыусыларыбыҙҙың юбилейына бағышланған методик эшкҽртмҽлҽр 

конкурсы һҽм уның һҿҙҿмтҽлҽре буйынса йыйынтыҡ баҫтырып сығарыу 

кафедра хеҙмҽткҽрҙҽренең матур традицияһына ҽҥерелде. Ҽҙҽбиҽт йылында 

ла туған тел уҡытыусыларының иң яҡшы ҽҙҽбиҽт дҽресе һҽм дҽрестҽн һуң 

эшкҽртмҽлҽр конкурсы иғлан ителде.  

Был мҽртҽбҽле конкурста Ҽбйҽлил, Ауырғазы, Баҡалы, Балтас, 

Бҽлҽбҽй, Бишбҥлҽк, Благовар, Бҥздҽк, Борай, Бҿрйҽн, Дҥртҿйлҿ, Кҥгҽрсен, 

Мҽлҽҥез, Салауат, Стҽрлетамаҡ, Хҽйбулла, Шаран, Яңауыл райондары, 

Ағиҙел, Кҥмертау, Нефтекама, Октябрьский, Салауат, Сибай, Ҿфҿ  

ҡалаларының туған тел уҡытыусылары ҡатнашты.  

Ҽҙҽбиҽт йылына бағышланып эшлҽнелгҽн ―Ҽҙҽбиҽт – ҽҙҽп 

донъяһы‖ методик эшкҽртмҽлҽр йыйынтығы тулыһынса яҙыусыларҙың 

ижадын, тормош юлын һҽм уларҙың ҽҫҽрҙҽрен ҿйрҽнеҥгҽ бағышланған 

дҽрес һҽм дҽрестҽн һуң эшмҽкҽрлек буйынса методик эшкҽртмҽлҽрҙҽн 

тора.  

Йҽш быуын халҡыбыҙҙың бҿйҿк ҽҫҽрҙҽрен уҡып белергҽ тейеш. 

Уларҙың хаҡлыҡ, ғҽҙеллек, килҽсҽк йырсыһы булыуын, тыуған илдең 

ҥткҽндҽре, бҿгҿнгҿһҿ, уның килҽсҽге алдында яуаплылыҡ тойғоһо менҽн 

йҽшҽгҽнен, халыҡ яҙмышын ҥҙ ижадында сағылдырыуҙы тҿп маҡсат итеп 

ҡуйыуын килҽсҽк быуынға еткереҥ беҙҙең мҿҡҡҽдҽс бурыс. Уҡыусылар 

менҽн яҙыусыларыбыҙҙың тормош юлын,  ижадын ҿйрҽнеҥ, ҽҙиптҽрҙең 

шҽхесенҽ ҡарата ихтирамлыҡ, ғорурлыҡ тойғоһо уятыу, уларҙың ҽҫҽрҙҽре 

ҿлгҿһҿндҽ тҽрбиҽ биреҥ, ҽҫҽрҙҽренҽ ҡарата ҡыҙыҡһыныу, ҽҫҽрҙҽрен 

ҿйрҽнеҥ телҽге тыуҙырыу, уларҙың ижады яҡты нур булып балҡып 

тороуын уҡыусы кҥңеленҽ һеңдерергҽ тейешбеҙ. Бҿгҿнгҿ кҿндҽ туған тел 

уҡытыусылары алдына ҽҫҽрҙҽр ҿйрҽнеҥ аша уҡыусыны килеп тыуған 

проблема алдына ҡуйыу, уны хҽл итеҥ юлдарын билдҽлҽҥ, ҥҙ 

тҽьҫораттары менҽн уртаҡлашыу, уҡыусыны уйландыра алыу, ҽңгҽмҽ 

ҡора белеҥ, ҥҙ позицияһын яҡларға ҿйрҽтеҥ, ҥҙ фекерҙҽрен ҽйтеп биреҥ 

һ.б. кимҽлгҽ еткереҥ бурыстары ҡуйыла. Мҽктҽп программаһында тҽҡдим 

ителгҽн яҙыусыларҙың тормош һҽм ижад юлын, уларҙың ҽҫҽрҙҽрен 
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ҿйрҽнеҥҙҽн тыш, уның ҡҽлҽмдҽштҽре, яҡындары менҽн осрашыуҙар 

ойоштороу, улар тураһында яҙмалар ҡарау, шиғырҙарын тыңлау, 

ҽҫҽрҙҽрен тҽрҽнҽйтеп ҿйрҽнеҥ ҿсҿн уларҙы сҽхнҽлҽштереҥ, кисҽлҽр, уҡыу 

конференциялары, яҙыусылар һ.б. саралар ойоштороу бик отошло 

буласаҡ. 

Республикабыҙҙың тҿрлҿ райондарынан ебҽрелгҽн башҡорт һҽм рус 

телле мҽктҽптҽрҙҽ эшлҽҥсе башҡорт һҽм башҡа туған телдҽр һҽм 

ҽҙҽбиҽттҽр һҽм башҡа предмет уҡытыусыларының эшкҽртмҽлҽре 

иғтибарға лайыҡ. Һҽр уҡытыусы яҙыусының тормош юлын, ижадын 

ҿйрҽнеҥгҽ арналған дҽрестҽрҙе ҥҙенсҽлекле итеп асҡан. Тҽҡдим ителгҽн 

дҽрестҽр араһында традицион методика нигеҙендҽ тҿҙҿлгҽндҽре ҿҫтҿнлҿк 

итҽ, Федераль дҽҥлҽт белем биреҥ стандарттар талаптарына яраҡлы 

дҽрестҽрҙе ойоштороуға ынтылыш бар, тик уны бҿтҽ асылында кҥрһҽтҽ 

алған дҽрестҽр һаны аҙыраҡ.  

Йыйып ҽйткҽндҽ, Ҽҙҽбиҽт йылына бағышланып эшлҽнелгҽн 

―Ҽҙҽбиҽт – ҽҙҽп донъяһы‖ исемле йыйынтыҡҡа тупланған дҽрес һҽм 

дҽрестҽн һуң эшмҽкҽрлек буйынса методик эшкҽртмҽлҽр туған тел һҽм 

ҽҙҽбиҽт уҡытыусылары, филология факультеты  студенттары ҿсҿн бик 

кҽрҽкле ҡулланма буласаҡ. 

З.М. Ғҽбитова 
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КҤҢЕЛДҼН – КҤҢЕЛГҼ, ЙҾРҼКТҼН – ЙҾРҼККҼ… 

Ҽхмҽтшина Г.Х., 

Благовар районы Иҫке Кҥсҽрбай мҽктҽбе 
 

Сҽхнҽлҽ – Башҡортостан Республикаһының Мҽғарифты ҥҫтереҥ 

институты етҽкселҽре, ҽҙиптҽр. Залда – уҡытыусылар. Дҽртле, 

кҥтҽренке музыка яңғырай. 

Алып барыусы. Һаумыһығыҙ, һҥҙ ҡҽҙерен белеҥселҽр, уның бҽҫен 

арттырыусылар! Хҽйерле кҿн, туған телгҽ мҿхҽббҽт тҽрбиҽлҽҥселҽр! Бҿгҿн 

ошо ҙур залда хҿрмҽтле ҡҽлҽм оҫталарыбыҙға уҡытыусылар менҽн 

осрашыу икелҽтҽ ҡыуаныс килтерер, тип ҽйтһҽм, һис хата булмаҫ, сҿнки 

уларҙың кҥңелдҽренҽ башлап ижад ойотҡоһо һалыусы, ҽлбиттҽ, туған тел 

уҡытыусыһы булған. Шиғырҙағыса, 

Тел дҽресе бирҽм балаларға, 

Ҽсҽм йыры менҽн һуғарып,  

Шиғриҽттең илһам арғымағын 

Сабый кҥңеленҽ туғарып. 

Тел дҽресе бирҽм балаларға, 

Милли рух – ул йҽшҽҥ асылы. 

Халҡым ынйыларын тиҫбей-тиҫбей, 

Камиллаша сабый аҡылы... 

Ҽйҙҽгеҙ, тҽҥге һҥҙҙе Башҡортостан Республикаһының Мҽғарифты 

ҥҫтереҥ институты ректоры, БР-ҙың атҡаҙанған мҽғариф хеҙмҽткҽре, 

сҽйҽсҽт фҽндҽре кандидаты Рҽмил Ғиниҽт улы Мҽжитовҡа бирҽйек. Рҽхим 

итегеҙ!  

– Халҡыбыҙҙың һҥҙ оҫталары – сҽсҽндҽр элек-электҽн оло 

йыйындарҙа табындың тҥрендҽ булғандар. Ҥҙҙҽренең ялҡынлы сығыштары 

менҽн һҽр кемдең кҥңеленҽ ҥтеп керҽ белгҽндҽр, теге йҽки был 

мҽсьҽлҽлҽрҙе хҽл иткҽндҽ сҽсҽн һҥҙе мҿһим роль уйнаған. Бҿгҿн беҙҙең 

яҙыусыларыбыҙ ҙа ошо ролде башҡара. Йҽмғиҽттҽ барған тҿрлҿ хҽл-

ваҡиғаларҙы ҡағыҙға теркҽп, дҿрҿҫ йҥнҽлештҽ халҡы кҥңеленҽ 

еткереҥселҽр ҙҽ улар бит. Бҿгҿн беҙҙҽ белемдҽрен камиллаштырып йҿрҿгҽн 

тел һҽм ҽҙҽбиҽт уҡытыусыларын яҙыусыларыбыҙ менҽн осраштырыу 

осраҡлы тҥгел. Ҽҙиптҽребеҙҙең яҙғандарын бала кҥңеленҽ еткереҥсе лҽ, 

китапҡа һҿйҿҥ тҽрбиҽлҽҥсе лҽ уҡытыусы бит. Был осрашыу кҥңелдҽрҙҽ 

матур хҽтирҽлҽр ҡалдырыр, ―белем багажы‖ғыҙ тағы ла тулыланыр, тип 

ышанаһы килҽ. 

Алып барыусы. Ҡасандыр кҥңелдҽрендҽ туған тел уҡытыусылары 

ҡабыҙған ижади усаҡтың йылыһын бҿгҿн хҿрмҽтле ҡунаҡтарыбыҙ 

кҥңелдҽн – кҥңелгҽ, йҿрҽктҽн – йҿрҽккҽ кҥсерҽ.  

Хҿрмҽтле яҙыусылар! Һеҙ кҥпме ишектҽрҙе асаһығыҙ, тҿрлҿ 

яҙмыштарҙы бҽйлҽйһегеҙ, кҥпме ваҡиғаларға сҽбҽпсе булаһығыҙ... Ҽ һеҙҙең 
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ҥҙегеҙҙе ни етҽклҽй икҽн? Йҿрҽгегеҙҙҽ ниндҽй усаҡ утын йҿрҿтҽһегеҙ, 

кҥңелдҽргҽ ниндҽй ут-ялҡындар, хис-тойғолар илтҽһегеҙ? 

Һҥҙҙе Башҡортостандың халыҡ шағиры, Салауат Юлаев исемендҽге 

дҽҥлҽт премияһы лауреаты, Башҡортостандың атҡаҙанған мҽҙҽниҽт 

хеҙмҽткҽре Ҡҽҙим Ҽбделғҽлим улы Аралбаевҡа бирҽбеҙ. Һеҙ 

республикабыҙҙың кҥп һанлы китап уҡыусыларына һҽм шиғриҽт 

яратыусыларға ҽҫҽрҙҽрегеҙҙҽ заман проблемаларын кҥтҽреҥсе булараҡ та, 

халыҡтың азатлыҡ ҿсҿн кҿрҽшен, быуындар бҽйлҽнешен дҿрҿҫ һҥрҽтлҽй 

белеҥегеҙ менҽн дҽ яҡшы танышһығыҙ. Шағир булараҡ, бар булмышығыҙ 

беҙҙең барыбыҙға ла яҡшы таныш булған «Рух яҙыуы» поэмаһында ла 

асыҡ сағыла. Поэмалағы: 

Ҡайҙа мҽңгелҽшкҽн башҡорт рухы, 

Ниндҽй һҽйкҽлдҽргҽ уйылған? 

Ниндҽй храмдарға кҥтҽрелгҽн? 

Ҡайһы китаптарҙа яҙылған?... – тигҽн юлдар һҽр кемдең кҥңеленҽ 

ҥтеп керҽ, уйланырға мҽжбҥр итҽ. Заман проблемаларын кҥтҽргҽн поэманы 

ижад итергҽ нимҽ этҽргес булды, Ҡҽҙим Ҽбделғҽлим улы? Һҥҙ һеҙгҽ, рҽхим 

итегеҙ! 

– Поэманың яҙылыуына ла байтаҡ ваҡыт ҥтте. Ул мҽлдҽрҙҽ тел 

мҽсьҽлҽһе бик ҡатмарлы ине. Беҙ, шағирҙар, ҥҙ заманының сҽсҽндҽре 

кеҥек, халҡыбыҙҙы телде һаҡларға һҽм яҡларға саҡырып, уларға шиғри һҥҙ 

менҽн ҿндҽшергҽ тейеш инек. Бҿгҿн башҡорт теле – дҽҥлҽт статусын алған 

тел, уны республикабыҙҙың бар миллҽт балалары ла ҿйрҽнҽ. Был 

ҡыуаныслы хҽл, ҽлбиттҽ. Лҽкин хҽл ителҽһе проблемалар ҙа етерлек ҽле. 

Шуны онотмаҫҡа кҽрҽк: миллҽтен, тамырҙарын юғалтмаған кеше – рухлы, 

унда рух яҙыуы ныҡлы буласаҡ. Рух яҙыуы – ул халыҡтың кҥңеленҽ 

уйылған яҙыу. Бҿгҿн ҽҙип һҥҙе китаптарыбыҙға яҙыла бара икҽн, милли 

китаптарыбыҙ бар икҽн, тимҽк, халҡыбыҙҙың да килҽсҽге бар, һҽм ул 

ҿмҿтлҿ. 

Алып барыусы. Хҿрмҽтле Ҡҽҙим ағай! Беҙ һеҙҙең Сергей Чекмарев 

исемендҽге ҽҙҽби премияның лауреаты икҽнлегегеҙҙе белҽбеҙ. Мҽскҽҥ 

егете Сергей Чекмаревтың Башҡортостандағы тормошон, ижадын 

яҡтыртҡан хеҙмҽттҽре билдҽлеме? III – IV кластар ҿсҿн «Тере шишмҽлҽр» 

дҽреслегендҽ уның ижадына урын бирелгҽн, ваҡытлы матбуғатта һирҽк-

һаяҡ материалдар кҥренгелҽй. Тҽҡдимем дҽ бар: юғары кластарҙа ла 

Сергей Чекмаревтың ижады ҿйрҽнелһен ине, сҿнки уның ҿлгҿһҿндҽ 

уҡыусыларҙа рух ныҡлығы, һайлаған һҿнҽренҽ тоғролоҡ һаҡлау тойғолары 

тҽрбиҽлҽҥ бик отошло буласаҡ.   

– Һеҙҙең менҽн тулыһынса килешҽм. Сергей Чекмаревтың ижады, 

хеҙмҽт юлы һис шикһеҙ ҿйрҽнелергҽ тейеш. Ҥҙ эшен мҿккибҽн китеп 

яратҡан, Башҡортостаныбыҙҙың тҽбиғҽтенҽ ғашиҡ булған Сергей 

Чекмаревҡа һоҡланмау мҿмкин тҥгел. 
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Алып барыусы. 

«Яҙам ҽле… 

Нимҽ яҙам? 

Кемдер шиғыр, тиер. Рҽхмҽт! 

Кемдер, ундай шиғыр буламы ни, тиер. 

Барыбер рҽхмҽт! 

Нимҽ яҙам? 

Йоҡоһоҙ тҿндҽрҙҽ яфаланған кҥңелемде йыртып сыҡҡан уйҙарымды 

ҡағыҙға теркҽйем. Шул ғына. Был минең кҥңелем йылъяҙмаһы. Юҡ, кҿн 

яҙмаһы, сҽғҽт яҙмаһы, минут яҙмаһы – мҽл яҙмаһы. Яҙам ҽле…» 

...Яҙ ҽле. Тҽрҽн философик мҽғҽнҽгҽ эйҽ булған шиғырҙарың, 

публицистик яҙмаларың халыҡҡа кҽрҽк. Инде нисҽмҽ йыл рҽттҽн башҡорт 

теле һҽм ҽҙҽбиҽте буйынса ҥткҽрелгҽн республика олимпиадаһында 

һҽлҽтле балалар менҽн осрашып, улар менҽн фҽһемле ҽңгҽмҽ ойоштора 

алыуығыҙ ҙа, балаларыбыҙға ҥҙ фекерҙҽрен ҽйтҽ һҽм яҡлай белергҽ 

ҿйрҽтеҥегеҙ менҽн дҽ оло ихтирамға лайыҡ ҽҙип һеҙ. Һҥҙҙе «Ватандаш» 

журналының баш мҿхҽррире, шағир Азамат Рҽмил улы Юлдашбаевҡа 

бирҽбеҙ. Элек яҙыусылар ауылдарға сығып, клуб тултырып халыҡ йыйып 

осрашыуҙар ҥткҽрҽ ине. Араларында йырсы-бейеҥселҽр ҙҽ була. 

Белеҥебеҙсҽ, Ҽнғҽм Атнабаев һҥҙҙҽренҽ яҙылған «Еҙ ҡыңғырау моңдары» 

йыры Илеш ерендҽ ҥткҽрелгҽн осрашыу ваҡытында тыуған. Хҽҙер ундай 

осрашыуҙар юҡ кимҽлендҽ, булһа ла, мҽктҽп кҥлҽмендҽ генҽ ҥткҽрелҽ. 

Нисек уйлайһығыҙ, ошо эште ҡабаттан тергеҙеп булмаймы икҽн? Рҽхим 

итегеҙ! 

– Ҽлбитттҽ, була. Халыҡ, бигерҽк тҽ, оло быуын кешелҽре ярата 

ҽҙиптҽр менҽн осрашыуҙарҙы, йҽштҽребеҙ ҙҽ ихлас. Салауат һҽйкҽле 

янында ҥткҽн, йҽки интернет селтҽре аша ойошторолған шиғри 

флешмобтар ошо турала һҿйлҽй ҙҽ инде.  Мҽктҽптҽрҙҽ осрашыу 

мҽлдҽрендҽ шундай матур итеп шиғыр һҿйлҽгҽн балаларҙы тыңлап кҥңел 

кинҽнҽ. Гҽзит-журналдарға яҙылыу ваҡытында башҡалабыҙҙың ҙур 

мҽҙҽниҽт залдарында гҿрлҽп ҥткҽн осрашыуҙар ҙа файҙаһыҙ ҥтмҽй ине. 

Беҙгҽ нисек тҽ халыҡ менҽн, китап уҡыусылар менҽн бҽйлҽнеште ҿҙмҽҫкҽ, 

киреһенсҽ, йҽнлҽндерергҽ кҽрҽк. 

Алып барыусы. 

Уҡытыусы! 

Һеҙҙең тормош – беҙҙең ҿсҿн маяҡ, 

Шул маяҡҡа ҡарап атлайбыҙ. 

Һеҙ булғанға беҙҙең юлыбыҙ яҡты, 

Кҥпкҽ етһен ине яҡтығыҙ! – тип ҿндҽшҽ Бабич рухлы шағирҽ, 

Дҥртҿйлҿ ҡыҙы Фҽниҽ Ғҽбиҙуллина. Нескҽ хисле, моңло кҥңелле ханым 

ижад кешеһе булараҡ киң ҡатлам уҡыусыларына яҡшы таныш. Фҽниҽ 

Ғҽбиҙуллина – Рҽсҽй Федерацияһының һҽм Башҡортостан 

Республикаһының Яҙыусылар һҽм Журналистар союздары ағзаһы, бер 
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нисҽ шиғри һҽм публицистик йыйынтыҡ авторы. Йыш ҡына тарихсы-

тикшеренеҥсе булараҡ та сығыш яһай, ҥткер ҡҽлҽмле ҡыйыу журналист 

булараҡ та билдҽле. Тирҽ-яғыбыҙҙағы хҽл-ваҡиғалар, кҥркҽм шҽхестҽр 

(Мостай Кҽрим, Нҽжиб Асанбаев, Фҽриҙҽ Ҡудашева, Суфиян Поварисов 

һ.б.) тураһында яҙа, шулай уҡ ул тормоштағы кҥңелһеҙ кҥренештҽрҙе лҽ 

ситтҽ ҡалдырмай. Шағирҽнең кҥп кенҽ ҽҫҽрҙҽренҽ композиторҙар йыр 

ижад иткҽн. Һҥҙ һеҙгҽ, хҿрмҽтле ҡунағыбыҙ. Рҽхим итегеҙ!   

– Мин ғҥмерем буйы шиғриҽткҽ һҽм журналистикаға тоғро ҡалдым. 

Икеһен дҽ берҙҽй яраттым. Арҙаҡлы шҽхестҽребеҙҙең тормош юлын һҽм 

ижадтарын ҿйрҽнеҥ кҥңелемҽ бер рҽхҽтлек бирҽ. Тҽнҡит мҽҡҽлҽлҽремде 

уҡыған кешелҽр ҡыйыулығым ҿсҿн, тура һҥҙем ҿсҿн рҽхмҽт ҽйтеп китҽлҽр. 

Кҥп кешелҽргҽ яҙмаларым аша ярҙамым да тейҙе. Мин бының ҿсҿн бала 

кеҥек ихлас ҡыуанам. Тимҽк, һҥҙ ҡеҥҽте ҥҙенең кҿсҿн юғалтмай. 

Алып барыусы. 

Башҡортостан – тыуған, ҥҫкҽн ерем, 

Ғҽзиз ерем минең, булмышым. 

Мин бҽхетле һиндҽ яҙылғанға 

Ҡыуандырып торған яҙмышым, – тип яҙған Зҿһрҽ Алтынбаеваны 

кҥңелендҽ тыуған еренҽ, туған халҡына сикһеҙ һҿйҿҥ йҿрҿткҽн шағирҽ тип 

нисек ҽйтмҽйһең инде?! Бар ғҥмерен журналистикаға бағышлаған, 

республикабыҙҙың тҿрлҿ гҽзит-журналдарында уңышлы эшлҽгҽн 

ҡунағыбыҙ хаҡлы рҽҥештҽ «Башҡортостандың атҡаҙанған матбуғат 

хеҙмҽткҽре» исемен лайыҡлы йҿрҿтҽ.   

Зҿһрҽ ханым, белеҥебеҙсҽ, һеҙ ҙҽ республикабыҙҙың бик кҥп 

композиторҙары менҽн ижади бҽйлҽнештҽһегеҙ. «Ҥкенес», «Һҿйҿҥҙҽн кем 

туйған» тигҽн һҽм халыҡ араһында киң таралған башҡа бик кҥп йырҙарҙың 

да авторы булараҡ белҽбеҙ һеҙҙе. Шул уҡ ваҡытта «Иң матур йыр ҽле 

яҙылмаған», – тип тҽ ҽйтҽһегеҙ. Һеҙҙең килҽсҽккҽ ижади пландарығыҙ 

ниндҽй?   

– Дҿрҿҫ. Кҥңелемдҽге ижад ҡомары һҥрелмҽй. Киреһенсҽ, яңынан-

яңы темаларға тотонаһы килҽ. Ниндҽйҙер бер гҥзҽл ҽҫҽр тыуҙырырға 

тейешмен мин. Кҥңелем талабы шулай. Ҽ ул ҡасан яҙылыр - белмҽйем. 

Телевидение һҽм радио аша яңғыраған йырҙарымды ишетһҽм, ҡыуаныс 

кисерҽм. Тимҽк,  яҙғандарым халҡыма барып етҽ. Был яҙыусы ҿсҿн бик 

мҿһим.  

Алып барыусы. 

Шаулы майҙан. Хис ташҡыны, уй ташҡыны. 

Сҽйер генҽ һорау бирмҽк булып торам. 

– Ҽй, һин, Дамир Шҽрҽфетдин, ҡайҙан килҽң, ҡайҙа бараң? 

Ни хҿрмҽткҽ бынау йыйын, оло байрам? 

– Беҙҙең булмыш – йҿрҿҥ, – тине шағир уҙаман –  

Майҙан йыйып, һҥҙ ҽйтеҥҙҽр – ҥҙе байрам. 

Бҿгҿн, тиһҽң, ниңҽ шатлыҡ хаттин ашҡан?                
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Кҥрешергҽ һеҙҙең менҽн миңҽ яҙған, – тип ҡыуанып, ҡанатланып 

ултырған Дамир Шҽрҽфетдиновты тыңлар алдынан уның тураһында бер-

нисҽ һҥҙ ҙҽ ҽйтеп китҽһе килҽ.  

Бала сағынан уҡ кҥңелендҽ шиғри осҡондар йҿрҿтһҽ лҽ, тыуған 

еренҽ, тыуған яғының тҽбиғҽтенҽ сикһеҙ ғашиҡ булған, ҡоштар һҽм 

хайуандар донъяһын яратҡан, ғҿмҥмҽн, ихата тулы мал-тыуарлы ауыл 

тормошон ҥҙ иткҽн йҽш ҥҫмер ветеринар һҿнҽрен һайлай һҽм уҡыуын ауыл 

хужалығы институтында дауам итҽ... Бҿгҿн ул яҙыусы, «Ағиҙел» 

журналының яуаплы секретары, һҽлҽтле шағир, «Ҥлҽндҽр» исемле 

йыйынтыҡ авторы. Ҽҫҽрҙҽрендҽ ҡыҙыл тема булып тҽбиғҽт һҽм ауыл 

темаһы ҡала килҽ. Һҥҙ Дамир Шҽрҽфетдиновҡа. Рҽхим итегеҙ!  

– Мин ауыл малайы. Белеҥегеҙсҽ, Башҡортостаныбыҙҙың иң матур 

тҿбҽктҽренең береһе, бай тҽбиғҽтле Белорет яҡтарында тыуып ҥҫкҽнмен. 

Мин шиғри йҽнле тҽбиғҽт балаһы. Шуның ҿсҿн дҽ ҽҫҽрҙҽремдҽ һеҙ атап 

киткҽн темалар ярылып ята.   

Алып барыусы. Һеҙгҽ мҽктҽптҽ тел һҽм ҽҙҽбиҽт уҡытырға тура килһҽ, 

тҿп иғтибарҙы нимҽгҽ йҥнҽлтер инегеҙ?  

– Ҽгҽр ҙҽ шулай була ҡалһа, мин мҽктҽп программаһына шиғриҽт 

дҽресе керетер инем. Һҽр дҽресемде шиғыр уҡыу менҽн башлар инем. 

Ҽлбиттҽ, ул шиғырҙың тҽрбиҽҥи ҽһҽмиҽте ҙур булыр ине. 

Алып барыусы. 

Дуҫтар һорай: «Хҽлдҽр нисек ҽле?» – 

«Һҽйбҽт, – тимен, – һҽйбҽт ҽлегҽ». 

Эстҽн генҽ рҽхмҽт ҽйтеп ҡуям 

Кергҽн ҿсҿн минең хҽлемҽ. 

Уҡытыусылар һорай һинҽн бҿгҿн: 

«Хҽлдҽр нисек ҽле, Салауат?» – 

«Һҽйбҽт, – тимен, – һҽйбҽт ҽлегҽ». 

Йҿрҽгем дҽ ҽле бишек кеҥек, 

Яңы йырҙар унда бҽҥелҽ. 

Ижадымда минең – яңы офоҡ, 

Геройҙарым бҿгҿн – сҽхнҽлҽ. 

Ҽҙҽбиҽтебеҙҙҽ ике жанрҙа ла берҙҽй уңышлы эшлҽгҽн ҡҽлҽм 

оҫталары Ҽнғҽм Атнабаев, Назар Нҽжми юлынан ышаныслы атлап килгҽн 

Салауат Ҽбҥзҽров ижады тураһында кҥп һҿйлҽргҽ була. Башта шағир 

булараҡ ҥҙ уҡыусыһын тапҡан ҽҙип бҿгҿн драматург булараҡ та ҥҙ 

тамашасыһын тапты. «Хыялый», «Ҽсир» кеҥек пьесалары сҽхнҽ тҥренҽн 

тҿшмҽй. «Хыялый»ҙы кҥрше Татарстан Республикаһының халҡы ла 

яратып ҡабул итте. Поэзия. Драматургия. Икеһе ике йҥнҽлеш. Драматургия 

кҥңелегеҙҙҽге поэзияға урын ҡалдырамы? Улар икеһе лҽ һеҙҙең ҿсҿн 

берҙҽй ҥк яҡынмы?   

– Ҽлбиттҽ, яҡын, ныҡ яҡын. Халҡым бҿгҿн мине шағир итеп тҽ, 

драматург итеп тҽ ҡабул итте, тип ышаныслы ҽйтҽ алам. Осраҡлы ғына 
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кешелҽр ҙҽ шиғырҙарым тураһында аныҡ фекерҙҽрен ҽйтҽлҽр. Бигерҽк тҽ 

бала сағымдың һағышлы хҽтирҽлҽре менҽн бҽйле булған   ат тураһында 

яҙған шиғырҙарым оҡшай уларға. Тиҫтерҙҽремдең кҥбеһе «беҙҙең ―ҽсе‖ 

бала саҡты һҥрҽтлҽгҽнһең‖ тиҙҽр. Ҽ драматургияға килгҽндҽ, ул поэзияны 

кҥңелемдҽн ҡыҫырыҡлап сығарманы, киреһенсҽ, улар икҽҥлҽшеп бик 

татыу ижади ғҥмер кисерҽлҽр. Поэзияла ҽйтеп бҿтҿрҽ алмағанымды, 

драматургияла асам. Сҿнки уның мҿмкинлектҽре ҙурыраҡ. 

Алып барыусы. 

Кҥпме йырҙар ҽле йырланмаған, 

Кҥпме юлдар ҽле алдымда. 

Тыпырсынып, офоҡ артынан 

Ниҙер эҙлҽй ярһыу атым да. 

Их, сабырға болот яллы атта, 

Оло юлдың саңын туҙҙырып, 

Их, табырға алыҫ-алыҫтағы 

Офоҡтарҙың яңы бер йырын, – тип ижад атында сая елгҽн, бихисап 

уй-хыялдар менҽн янып йҽшҽгҽн Тамара Юлдашеваны тыңлайыҡ.  

Тамара ханым! Беҙ һеҙҙе «Аҡбуҙат» журналының баш мҿхҽррире 

булараҡ белҽбеҙ. Һеҙҙең ҿсҿн ниндҽй ул балалар журналы донъяһы? 

Башҡорт балалар ҽҙҽбиҽтенең килҽсҽген нисек кҥҙ алдына килтерҽһегеҙ? 

Рҽхим итегеҙ! 

– Балалар ҽҙҽбиҽте – ихлас, яҡты, мҿғжизҽле донъя ул. Унда 

матурлыҡ, батырлыҡ, яҡтылыҡ хҿкҿм итҽ. Башҡорт балалар ҽҙҽбиҽтенең 

килҽсҽген ҿмҿтлҿ тип кҥҙаллайым, һҽр ҿйҙҽ, һҽр баланың ҡулында китап, 

милли баҫмаларыбыҙ булырына ышанам. Мҽғлҥмҽт саралары саманан кҥп 

булған бҿгҿнгҿ осорҙа балаларыбыҙ ҡулына китап-журнал ала икҽн – 

балалар ҽҙҽбиҽтенең килҽсҽге бар, тип ҽйтҽ алабыҙ. Беҙҙең тҿп бурыс – 

сабыйҙар ҿсҿн ижад итеҥ, туған телебеҙҙҽ һҿйлҽшеҥ, уларҙа китапҡа, 

милли матбуғатҡа, халыҡ ижадына һҿйҿҥ тҽрбиҽлҽҥ. 

Алып барыусы. Хҿрмҽтле ҽҙиптҽребеҙ! Ҡыҫҡа ғына ваҡыт эсендҽ һеҙ 

ҥҙегеҙҙең ялҡынлы һҥҙҙҽрегеҙ менҽн кҥңелдҽн-кҥңелгҽ, йҿрҽктҽн-йҿрҽккҽ 

ҽҙҽби усаҡ уты ҡабыҙҙығыҙ. Тамашасыларығыҙ – ябай уҡытыусылар. 

Кҥбеһе ауыл уҡытыусылары. Һеҙ ҙҽ ауылдарҙа тыуып, ҡалаларҙа йҽшҽп 

ятҡан яҙыусылар. Ауыл ҿйҙҽре кҥпме яҙыусы ул-ҡыҙҙар ҥҫтереп, уларҙы 

ҡош балалары шикелле тҿрлҿ тарафтарға осороп ебҽргҽн... Кеше яҙмышы – 

ҥҙе бер роман икҽн, ил яҙмышы – эпопея. Уларҙы аҡ ҡағыҙға кҥсереҥсе 

яҙыусы – ҥҙе бер тарих. 

Ҽсҽ һҿтҿнҽн, усаҡ ҡуҙынан һеҙҙең йҿрҽккҽ кҥскҽн ижади утта 

йылыныусылар кҥптер. Туң кҥңелдҽрҙе иретҽһе, ҿшҿгҽндҽрҙе йылытаһы ла 

бар бит, ҿйҿгҿҙҙҽ лҽ, йҿрҽгегеҙҙҽ лҽ ижад утығыҙҙы һҥндермҽгеҙ, 

яҙыусыларыбыҙ! Ҡулығыҙҙан ҡҽлҽмегеҙ тҿшмҽһен, ижад ҡомарығыҙ 

кҽмемҽһен. Яңынан осрашҡанға тиклем! Һау булығыҙ! 
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Р.S. Кисҽлҽ яҙыусыларыбыҙҙың ҽҫҽрҙҽре улар башҡарыуында 

яңғыраны, улар һҽр кемдең кҥңеленҽ ҥтеп керҙе. 

 
«ЙЫЛДЫҢ ҺҼР МИҘГЕЛЕ ҤҘЕНСҼ МАТУР» 

(Б. Ноғомановтың ―Йыл бабайҙың дҥрт ҡыҙы‖ ҽкиҽте.  

Сағыштырыу тураһында тҿшҿнсҽ) 

Исхакова Л.В., 

Ейҽнсура районы Иҫҽнғол 1-се урта мҽктҽбе 
 

Маҡсат: уҡыусыларҙың йыл миҙгелдҽре тураһында алған белемдҽрен 

тҽрҽнҽйтеҥ, ошо темаға бҽйлҽнешле һҥҙлек запасын арттырыу; Б. 

Ноғомановтың ―Йыл бабайҙың дҥрт ҡыҙы‖ ҽкиҽтенҽн алынған ҿҙҿк 

йҿкмҽткеһен ҥҙлҽштереҥ; сағыштырыу тураһында тҿшҿнсҽ биреҥ һҽм 

алған белемде нығытыу кҥнекмҽлҽре булдырыу; йыл миҙгелдҽренең ҥҙ 

матурлығы, кеше тормошондағы роле тураһында ҽңгҽмҽлҽшеҥ аша 

уҡыусыларҙың ижади һҽлҽтен һҽм фекер йҿрҿтҿҥ ҡеҥҽһен ҥҫтереҥ. 

Йыһазландырыу: компьютер, проектор, ватман, фломастерҙар, текст 

яҙылған карточкалар. 

Алдан ҽҙерлек:  уҡыусыларға ҽкиҽттҽн алынған ҿҙҿктҽрҙе биреҥ. 

Дҽрес барышы: 

I. Ойоштороу мҽле. Психологик комфорт тыуҙырыу. 

Уҡытыусы: Һаумыһығыҙ, уҡыусылар! Кҽйефтҽрегеҙ нисек? Ҽйҙҽгеҙ, 

кҽйефтҽр шҽп булһын ҿсҿн, бер-беребеҙҙе сҽлҽмлҽйек һҽм йылмайыу бҥлҽк 

итҽйек. 

Уҡыусылар: Һаумыһығыҙ, уҡытыусым! 

                       Сҽлҽм, дуҫтар, иптҽштҽр! 

                       Аң-белемгҽ ынтылғанда, 

                       Уң булһын беҙҙең эштҽр! 

I I. Мотивация тыуҙырыу. 

―Бҥлҽк кемгҽ?‖ исемле башҡорт халыҡ ҽкиҽтен һҿйлҽҥ (ролдҽр 

уҡыусыларға алдан бҥлеп бирелҽ). 

Уҡытыусы: Бер мҽл ҡояш йылдың дҥрт миҙгелен – кҿҙҙҿ, ҡышты, 

яҙҙы һҽм йҽйҙе ҥҙенҽ саҡырып алған. 

- Һеҙҙең  ҡайһығыҙ матурыраҡ, ҡайһығыҙ эштҽ батырыраҡ? Шуға 

бҥлҽк бирҽм, – тигҽн. Ҽ бҥлҽк бик затлы икҽн. Ҡояш, ус тултырып, йондоҙ 

бирергҽ уйлаған. 

1-се уҡыусы(кҿҙ ролендҽ): 

Һҥҙҙе кҿҙ башлаған: 

- Ҥҙегеҙ яҡшы белҽһегеҙ, мин баҫыуҙарҙың уңышын йыйҙым. 

Бҿтҽ донъяны алтынға кҥмдем. Ҡоштарҙы йылы яҡҡа оҙаттым. 

Балаларҙы мҽктҽпкҽ йыйҙым. Бҥлҽк миңҽ булырға тейеш! 

2-се уҡыусы(яҙ ролендҽ): 

- Ҽллҽ минең эшем аҙмы? - тигҽн яҙ.- Мин бҿтҽ ҡар-боҙҙарҙы 
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иреттем. Баҫыуҙарға иген сҽстем. Ағастарҙан япраҡ ярҙырттым. 

Яланды сҽскҽгҽ кҥмдем. Арала иң матуры ла, иң эшлеклеһе лҽ мин! – тигҽн 

ул. 

3-сҿ уҡыусы (йҽй ролендҽ): 

- Ҽй, ҽй,- тигҽн йҽй,- мине тыңлағыҙ ҽле. Мин донъяны йҽшеллеккҽ 

кҥмҽм. Сҽскҽлҽр ҥҫтерҽм. Игендҽрҙе ҿлгҿртҽм. Емештҽрҙе бешерҽм. Ҽллҽ 

мин иң матурығыҙ тҥгелме? 

4-се уҡыусы (ҡыш ролендҽ): 

- Артыҡ кҥп тҥгел минең эш, – тигҽн тыйнаҡ ҡыш. – Мин ерҙе ял 

иттерҽм. Килҽһе уңыш ҿсҿн ҡарҙар ташыйым. Донъяны ап-аҡҡа буяйым. 

Балаларҙы сана, саңғы шыуырға саҡырам. Мин дҽ йҽмһеҙ тҥгел, минең 

шыршыларымды, ҡар бҿртҿктҽремде, мамыҡ бҽҫтҽремде яраталар. 

Уҡытыусы: Уҡыусылар, һеҙ нисек уйлайһығыҙ, Ҡояш бҥлҽкте 

кемгҽ биргҽн икҽн? (уҡыусыларҙың яуаптары тыңланыла). 

Уҡытыусы: Ҽ бына ҽкиҽтте халыҡ ошолай тамамлаған: ―Ҡояш 

тыңлап-тыңлап торған да бҥлҽкте был дҥртҽҥҙең береһенҽ лҽ бирҽ 

алмаған. Йондоҙҙарҙы ул кҥккҽ һипкҽн. "Барығыҙға берҙҽй тигеҙ булыр!" 

– тигҽн. Йондоҙҙар яҙ ҙа, йҽй ҙҽ, кҿҙ ҙҽ, ҡыш та балҡып яна‖. Ни ҿсҿн 

айырып ҡына ҡайһылыр бер миҙгелгҽ бирмҽне икҽн ул бҥлҽген? Ҽ һеҙ 

ниндҽй миҙгелде яратаһығыҙ һҽм ни ҿсҿн? (уҡыусылар ҥҙ фекерҙҽре менҽн 

уртаҡлаша). 

III. Дҽрестең маҡсатын, йҿкмҽткеһен билдҽлҽү. 

Уҡытыусы: Аңлауығыҙса, беҙҙең артабанғы һҿйлҽшеҥ нимҽ 

тураһында буласаҡ инде? 

Уҡыусылар: Йыл миҙгелдҽре. 

IV. Уҡыу мҽсьҽлҽһен сисеү. Яңы тема үҙлҽштереү. 

Уҡытыусы: Дҿрҿҫ. Ҽ хҽҙер Барый Ноғомановтың ―Йыл бабайҙың 

дҥрт ҡыҙы‖ ҽкиҽтенҽн алынған ―Йҽйбикҽ менҽн Кҿҙбикҽ‖ исемле ҿҙҿк 

йҿкмҽткеһе менҽн танышып китҽйек. 

1) Дҽреслектҽ бирелгҽн был ҿҙҿктҿ уҡыусылар ҥҙ аллы ҥҙлҽштерҽ.  

2) Һҥҙлек эше башҡарыу (һҥҙҙҽр проектор аша кҥрһҽтелҽ): 

һҥҙҙҽрҙе хор менҽн уҡыу 

Хуш еҫ – тҽмле еҫ; душистый запах 

Борғо – горн 

Тҽжрибҽ – опыт 

Сарсау – ныҡ һыуһау; сильно жаждать 

Ҡура – аҙбар, һарай; хлев, сарай 

Һый – угощение 

Муллыҡ – байлыҡ; благосостояние 

Егҽрле – эшсҽн; трудолюбивый 

Тҿркҿмдҽр менҽн эш: кластағы уҡыусылар 4 тҿркҿмгҽ бҥленҽ. 

Һҽр тҿркҿм ҥҙҙҽренҽ тҽғҽйенлҽнгҽн эште башҡара. 
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1-се тҿркҿм: Йҽйбикҽ тураһында уҡып сығырға һҽм һҿйлҽргҽ 

ҽҙерлҽнергҽ. 

2-се тҿркҿм: Кҿҙбикҽ тураһында уҡырға һҽм һҿйлҽргҽ 

ҽҙерлҽнергҽ. 

3-сҿ тҿркҿм: Ватман битендҽ фломастерҙар менҽн Йҽйбикҽнең 

һҥрҽтен тҿшҿрҿргҽ. 

4-се тҿркҿм: Ватман битендҽ фломастерҙар менҽн Кҿҙбикҽнең 

һҥрҽтен тҿшҿрҿргҽ. 

4) Һҽр тҿркҿмдҿң эше тикшерелҽ (2 уҡыусы һҿйлҽй, һҥрҽттҽр 

магниттар ярҙамында таҡтаға эленеп ҡуйыла). 

5) Текст йҿкмҽткеһе буйынса һорауҙар бирелҽ һҽм уҡыусыларҙың 

йҿкмҽткене ҥҙлҽштереҥ кимҽле асыҡлана. 

Уҡытыусы: Барый Ноғоманов ҡайһы миҙгелгҽ ҿҫтҿнлҿк бирҽ ҥҙ 

ҽҫҽрендҽ? 

Яуап: Ул бер миҙгелгҽ лҽ ҿҫтҿнлҿк бирмҽй. Һҽр миҙгелдең ҥҙ 

матурлығы, файҙаһы булыуы тураһында һҿйлҽй. 

Уҡытыусы: Йыл бабай дҥрт ҡыҙын оло табынға йыя. Табындың 

уртаһында ҙур карауай икмҽк тора. Ни ҿсҿн? Был икмҽк кемдең хеҙмҽт 

емеше ул? 

Яуап: Икмҽк – ул бҿтҽһенҽ лҽ баш. Унһыҙ кеше йҽшҽй алмай. Ҽ 

был икмҽкте ҥҫтереҥҙҽ кешелҽрҙең генҽ оло хеҙмҽте һалынмаған, сҿнки 

икмҽк ҥҫһен ҿсҿн ямғыр ҙа, ҡар ҙа, ҡояш та кҽрҽк. Шулай булғас, икмҽк 

– ул Йыл бабайҙың дҥрт ҡыҙының да хеҙмҽт емеше. 

Уҡытыусы: Дҿрҿҫ, балалар. Миҙгелдҽр бер-береһе менҽн ныҡ 

бҽйлҽнгҽн, дҥрт туғандай улар. Автор миҙгелдҽрҙе матур итеп һҥрҽтлҽп 

бирҽ алған, уның һҥрҽтлҽҥе ярҙамында һеҙҙең кҥҙ алдығыҙға Йҽйбикҽ 

һҽм Кҿҙбикҽнең образдары килеп баҫты. Шағир уларҙы һҥҙҙҽр ярҙамы 

менҽн, ҽ һеҙ буяуҙар менҽн бирҙегеҙ. Телмҽребеҙҙе матур, яңғырашлы 

итҽйек тиһҽк, беҙ  һҥрҽтлҽҥ саралары менҽн таныш булырға тейешбеҙ. 

Шуларҙың иң ябайын һҽм киң ҡулланылғанын  бҿгҿн ҡарап китҽбеҙ. 

V. Теоретик материал. Сағыштырыу тураһында тҿшҿнсҽ 

биреү. 

1) Экранда  шиғыр ҿҙҿктҽре бирелҽ. 

Кҿҙгҿ урман.Ағастарҙан 

Алтын япраҡ ҡойола. 

Зҽңгҽр кҥктҽн парашюттар 

Тҿшкҽн кеҥек тойола. 

                         (А. Йҽғҽфҽрова) 

Выжлап саңғы шыуабыҙ 

Мамыҡтай ҡар ҿҫтҿндҽ. 

Һеҙ ҙҽ саңғы шыуығыҙ, 

Саңғы тҽнгҽ кҿс бирҽ! 

                          (Ғ. Ғҥмҽр) 
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2) Бирелгҽн ҿҙҿктҽрҙе уҡыусыларҙан тасуири уҡытыу. 

Уҡытыусы: Ни ҿсҿн был ҿҙҿктҽрҙҽге ҡайһы бер һҥҙҙҽрҙең аҫтына 

һыҙылған тип уйлайһығыҙ? (уҡыусылар уҡытыусы ярҙамында уларҙың 

сағыштырыу икҽнен билдҽлҽргҽ тейештҽр). 

Уҡытыусы: Ҽ сағыштырыу ни ҿсҿн кҽрҽк? Сағыштырыуһыҙ ғына 

биреп булмаймы ни ҽйтер һҥҙҙе? 

Яуап: Сағыштырыу берҽй ваҡиғаны, кҥренеште, ҽйберҙе тулыраҡ 

итеп кҥҙ алдына баҫтырырға ярҙам итҽ.Сағыштырыуһыҙ биреп була, 

ҽлбиттҽ, тик ул саҡта һҥрҽтлҽнгҽн ҽйбер (кҥренеш, ваҡиға) ҥтҽ ҡоро ғына 

килеп сығыр ине, һҽм уның уҡыусыға булған тҽьҫире лҽ кҿслҿ булмаясаҡ. 

Уҡытыусы: Ҽ был сағыштырыуҙар нисек яһалған? (уҡыусылар 

ҥҙҙҽре ҽйтеп бирергҽ тейеш) 

3) Экранда сағыштырыуҙың яһалыу юлдары кҥрһҽтелҽ. 

Сағыштырыу 

Һүҙҙҽр ярҙамында Ялғауҙар ярҙамында 

кеүек 

һымаҡ 

шикелле 

ҽйтерһең дҽ 

гүйҽ 

тҿҫлҿ 

ише 

булып 

-дай/-дҽй 

-тай/-тҽй 

-лай/-лҽй 

-ҙай/-ҙҽй 

4) Б. Ноғомановтың ҽҫҽренҽн сағыштырыуҙы табыу: 

Ҽйтерһең дҽ, сҿм-ҡара кҥҙ- 

Ҡарағат та ҿлгҿргҽн. 

VI. Ғҽмҽли эштҽр. 

Сағыштырыу тураһында ҥтелгҽнде ҥҙлҽштереҥ кимҽлен асыҡлау һҽм 

нығытыу маҡсатында карточкалар менҽн эш башҡарыу. 

Эш: бирелгҽн текста сағыштырыуҙарҙы табыу һҽм аҫтарына һыҙыу 

(эштҽр тикшереҥ ҿсҿн йыйып алына) 

Алтын кҿҙҙҿ яратам... 

– Булат, тҽҙрҽгҽ ҡара ҽле! Бҿгҿн кҿн ниндҽй матур. Сыуаҡ, ҥҙе йылы. 

Бҿтҿн донъя һарыға, ҡыҙылға мансылған, – тип һоҡланды Бикҽ. 

– Тҽбиғҽт – ҥҙе бер мҿғжизҽлҽр донъяһы. Анау милҽште ҡара ҽле. 

Меңҽрлҽгҽн ҡыҙыл япраҡтары ялҡын кеҥек кҥҙҙең яуын ала! – тине Булат. 

– Ҽ уның емештҽре! Ҽйтерһең, баҙлап торған ҡып-ҡыҙыл ҡуҙ. 

– Бик матур ҽйттең. Ул милҽш ҡыҙыл алҡалар таҡҡан ҡыҙыл 

кҥлдҽкле ҡыҙ кеҥек. 

– Ҽ унан  арыраҡ торған  ҡайынды  кҥр... Япраҡтары ваҡ ҡына алтын 

тҽңкҽлҽрме ни! 

– Беҙ иртҽгҽ синыф менҽн урманға экскурсияға барабыҙ, 

онотманыңмы? – тине Бикҽ. 
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Булат менҽн Бикҽ кҿҙҙҿң матурлығына оҙаҡ һоҡландылар. Был 

һҿйлҽшеҥ уларҙың кҽйефен кҥтҽреп ебҽрҙе. 

VII. Рефлексия 

 Дҽрестҽ нимҽлҽр тураһында һҿйлҽштек? Ҥҙегеҙ ҿсҿн ниндҽй 

яңылыҡ белдегеҙ? Ҡуйылған маҡсатҡа ирештекме? һ.б. 

Уҡытыусы: Һеҙ тҽбиғҽттең һҽр миҙгелендҽ барған ҥҙгҽрештҽрҙе 

кҥрҽ белергҽ, уны кҥҙҽтергҽ һҽм ошо кҥҙҽтеҥҙҽр нигеҙендҽ барлыҡҡа 

килгҽн тҽьҫораттарығыҙҙы башҡаларға матур ҙа, йҽнле лҽ итеп еткерҽ 

белергҽ тейешһегеҙ. Уның ҿсҿн телмҽрегеҙ дҿрҿҫ, һҥҙҙҽргҽ, тҿрлҿ һҥрҽтлҽҥ 

сараларына бай булырға тейеш. Килҽһе дҽрестҽ кҿҙгҿ тҽбиғҽт ҡосағына 

экскурсияға барасаҡбыҙ. 

VIII. Ҿйгҽ эш биреү. 

1) сағыштырыу тураһында тҿшҿнсҽне ҡабатларға;                          

2) Н. Иҙелбайҙың ―Дҥрт миҙгел‖, Р. Ғариповтың ―Торналар‖ 

шиғырҙарын уҡырға, сағыштырыуҙарҙы табырға. 

IX. Баһалау. 

 

«РАССКАЗ ЕВЫ ЛИСИНОЙ «ЛОМОТЬ ХЛЕБА» 

(урок чувашской литературы) 
 

Павлова Л.Н., 

МОБУ СОШ с. Ефремкино  

МР Кармаскалинский район 
 

Цели: 

1. Образовательная цель:  
– развивать универсальные учебные действия обучающихся при 

прохождении новой темы;   

– продолжать формировать умения и навыки поисковой и творческой 

деятельности; 

– научить выразительному чтению рассказа, правильному пересказу 

содержения, раскрыть образы персонажей;  

– научить использовать ранее усвоенные знания и умения в новой 

нестандартной ситуации. 

2. Воспитательная цель: 
1) воспитание требовательности к себе: трудолюбия, 

дисциплинированности, аккуратности, добросовестности, 

ответственности; 

2) воспитание товарищества, гуманности, доброты и 

деликатности, способности к взаимовыручке; 

3) воспитание чувства долга, ответственности перед коллективом, 

чувства сопереживания к больным и пожилым людям, умения радоваться 

успехам других, максимальной работоспособности; 

4) воспитание бережного отношения к родному языку. 
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3. Познавательная цель:   
Формирование познавательного интереса, познавательной 

самостоятельности к родной литературе, универсальный учебных действий 

на основе: 

– соединения теоретического материала с пониманием его 

практического применения; 

– установления связи изучаемого с жизнью; 

– создания нестандартной ситуации при закреплении и отработке 

изученного материала; 

– создания  ситуации успеха. 

– развития речевого умения в монологической форме (умение 

логично и связно высказываться); 

– развития коммуникативных умений и навыков; 

– обогащения словарного запаса учащихся; 

– расширения кругозора учащихся. 

Планируемые результаты: 
познавательные УУД:  поиск и выделение необходимой 

информации, осознанное и произвольное построение  речевого 

высказывания в устной форме, свободная ориентация и восприятие текста 

художественного произведения, смысловое чтение; 

личностные УУД:  самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация, способность к самооценке своих действий, поступков; 

регулятивные УУД:  целеполагание, планирование, саморегуляция, 

выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить;   

коммуникативные УУД: планирование  учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, соблюдение правил речевого поведения, умение 

высказывать и обосновывать  свою точку зрения. 

Средства обучения: компьютер, проектор, учебник, иллюстрации к 

произведению, аудиодиск к рассказу Е. Лисиной «Ломоть хлеба», 

наглядный  материал (распечатанные листы). 

Тип урока: урок изучения новой темы. 

Вид урока: урок-беседа. 

Литература: 
1. Иванова Н.Г. Уроки родной литературы в 6 классе. – 

Чебоксары, 2007. 

2. Скворцов М. Чувашско-русский словарь. – Чебоксары, 2009. 

3. Презентация «Берегите хлеб». 

Межпредметные связи:  русская литература, музыка, 

изобразительное искусство.                 

Ресурсы сети Интернет: 
1. Ева Николаевна Лисина (http://ru.wikipedia.org/wiki/)  

http://ru.wikipedia.org/wiki/
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2. Сайт жизни и творчества Евы Лисиной 

(http://www.chuvashiya.biz/news/16066.html)  

Необходимое оборудование: компьютер, проектор, аудиодиск, 

портрет Евы Лисиной, круглый хлеб, кусок хлеба. 

Словарная работа: 

Антăхса — каятăп 1.задыхаться, 2.захлебываться. 

Асамлă — волшебный. 

Кашлич — бот. свербига (едят корни). 

Пушхир — пустыня. 

Урмăшнă — ненормальный, искаженный (голос).  

Хурланчăк — печальный.  

Чÿрече хашакĕ — 1.оконные рамы, 2.карниз. 

Эпиграф урока:  

«Тус-тăванăм, çакна эс ан ман: 

Çĕр çинче асли çук çăкăртан.  

Пуç тайса хисепле эс ăна, 

Вăй та пурнăç парать вăл сана» 

                       В. Давыдов-Анатри 

 

Технологическая карта урока. (На чувашском языке) 

Этапы 

урока 

Формируемые УУД Деятельность учителя Дея-сть  

обучающихся 

Орг. 

начала 

занятия 

личностные: внима-

ние, уважение к 

сверстникам; 

коммуникативные: 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем, 

сверстниками; 

регулятивные: моби

лизация сил и 

энергии. 

Психологический настрой детей 

на урок. 

Учитель: Посмотрим друг на 

друга и произнесем: «Сывлăх 

сунатăп!»  

Самоопре-

деление 

Мотивац 

к уч. 

деятель-

ности 

личностные: 
самоопределение, уст

ановление связи 

 между целью учения 

и ее его мотивом. 

коммуникативные 

УУД:планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем, 

Чтение отрывка из рассказа 

«Ломоть хлеба»  

– Расскажите, какие чувства у 

вас вызвал рассказ «Ломоть 

хлеба»? Понра-вился вам 

рассказ? 

Сегодня на уроке не будет 

оценок, привычных для вас. 

Вместо них – солнышки. За 

каждый правильный ответ – 

Выявление 

желания 

знакомиться с 

творчеством 

автора. 

http://www.chuvashiya.biz/news/16066.html
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сверстниками, умение 

с достаточной 

полнотой выражать 

мысли 

солнышко, которое вам 

улыбается. Кто наберет  три 

жетона и больше, тот получит 

за урок «5». 

Актуали

зация 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

познавательные 

УУД: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме, 

смысловое чтение, 

извлечение 

необходимой 

информации из 

текста, 

преобразование 

текста с целью 

выявления общих 

законов; анализ, 

умение доказывать; 

коммуникативные 

УУД:умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

мысли в соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникации, 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем, 

сверстниками. 

личностные: мораль

ный выбор; 

регулятивные УУД:, 

планир-е, 

целеполагание, 

рефлексия, 

саморегуляция; 

познавательные: 

 самостоятельное 

Слово учителя о писателе  

–Посмотрите на портрет Евы 

Лисиной. 

–Перед нами немолодая 

писательница с приятным 

лицом. Выразительные глаза, 

задумчивое лицо. Она, кажется, 

многое видела, пережила. Это 

Ева Николаевна Лисина – 

чувашский детский писатель, 

переводчик. Она 

родилась 26июля 1939 года в 

деревне Именево Батыревского 

района Чувашии в семье 

сельского учителя. Окончила  

Тимирязевскую с/х академию в 

Москве. Работала в 

Ботаническом саду  

МГУ, Библиотеке иностранной 

литературы им М. И. Рудомино, 

преподавала в Театральном 

училище имени Щепкина, 

обучала будущих артистов 

чувашскому языку и 

литературе.   С 1994 года живѐт 

в Чебоксарах. В  

2009году завершила перевод 

Библии на  чувашский язык. 

Е. Лисина создала много  

рассказов, сказок, повестей, пье

с на чувашском и русском 

языках. 

На чувашский язык перевела 

произведения А.Н.Островского,

 Э.де Филиппо,  П. 

Гаринеи, Ю.О’Нила и других 

мастеров. А теперь мы 

познакомимся с содержанием 

книжной выставки. 

ЭКСКУРСИЯ по выставке, 

рассказывающая о жизни и 

творчестве Евы Лисиной. 

Знаком-ся с 

жизнью и 

твор-твом 

писателя, 

делают 

опорные 

записи в 

тетради (по 

желанию). 

 

 

Обуч-еся 
рассматривают 

фотографии, 

репродукции, 

книги, 

которые 

раскрывают 

перед ними 

жизнь 

писателя. 

 

 

Знакомство с 

эпиграфом 

вывод о том, 

что речь о 

трудностях, 

которые 

преодолевает 

девочка. 

 

Выражают 

свои чувства 

от прочтения, 

размышляют 

над образом 

главного 

героя. 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A3
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C.%D0%98._%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C.%D0%98._%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C._%D0%A1._%D0%A9%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C._%D0%A1._%D0%A9%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C._%D0%A1._%D0%A9%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B8,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B8,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%E2%80%99%D0%9D%D0%B8%D0%BB,_%D0%AE%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD
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Поста-

новка 

цели 

(целе-

полага-

ние) 

Органи-

зация 

деятель-

ности по 

восприя-

тию 

рассказа 

 

Откры-

тие 

обуча-

ющими-

ся 

нового 

знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физ-

культ-

минутка 

 

выделение и формул-

е  познавательной 

цели 

личностные:самоопр

еделение,  побуждени

е к деят-ти; 

регулятивные: соста

вление плана и 

последовательности 

действий; 

познавательные: осо

знанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме 

познавательные: 

структурирование 

знаний, выбор 

наиболее эфф-ных 

способов решения 

задач; 

коммуникативные:и

нициативное 

сотрудничество  в 

поиске и сборе 

информации в 

группах. 

логические: установл

ение причинно- 

следственных связей, 

представление 

цепочек объектов и 

явлений; 

познавательные:сам

остоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

личностные: 

жизненное 

самоопределение, 

нравственно-

эстетическая 

– Книга «Çăкăр чĕлли» 

посвящена детям, умершим от 

голода во время войны, 

считается одной из лучших книг 

писателя. Книга написана 

в 1970 году, переведена на 

многие языки мира.  

Учитель ставит аудио диск с 

отрывком рассказа, а после 

этого дети сами читают. 

– Прочитайте эпиграф. Как вы 

думаете, почему именно эти 

слова взяты за основу нашего 

урока? 

– Какие основные задачи урока 

стоят перед нами?  

– Как бы вы определили 

основную мысль рассказа?   

– Какие чувства у вас вызвал 

рассказ? 

– Случалось ли вам самим 

принимать самостоятельные 

решения? 

– Почему рассказ называется 

«Ломоть хлеба»? Кто главный 

герой рассказа? Сколько ему 

лет? 

**На протяжении всего 

творчества Еву Лисину 

интересовала судьба детей 

современного мира. Любовь к 

детям досталась ей с детства, 

когда она, старшая, по-

матерински заботилась о своих 

сѐстрах и братьях. Рассказ 

«Ломоть хлеба» является 

автобиографическим, образ 

Лисук – это родная сестра Евы и 

его брата-писателя Г. Айги, 

которая во время войны попала 

под бомбежку в Финляндии и 

стала инвалидом. В 

дальнейшем, она научилась 

только рисовать. И ее рисунки 

были высоко оценены на 

выставке в Германии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составляют 

сложный план 

самостоятельн

о в группах, 

затем сверяют 

его с планом 

на доске. 

1. Мама 

уходит на 

работу.  

2. Еля 

преодолевает 

трудности 

самостоятельн

о ради куска 

хлеба. 

3. Девочка 

Еля приводит 

больную 

сестру в 

больницу и 

беседует с 

врачом. 

 

Дети 

подтверждают 

ответы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
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Самосто

ятельная 

работа   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ориентация 

логические: 

 выдвижение гипотез 

и их обоснование 

(доказательство) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пирĕн пĕчĕк юлташĕ  

Тухрĕ доска умнелле. 

Урисемпе трст! тапать,  

Аллисемпе шарт! çапать. 

 Хорошо мы с вами 

потрудились, на пользу! 

Составление плана рассказа 
– Как вы думаете, на какие 

части можно поделить рассказ? 

Беседа по второй части 

рассказа. 
– Получив в столовой кусок 

хлеба, о чем думает Еля? 

– Съедят ли девочки 

долгожданный кусок хлеба? 

– Какое место занимает хлеб в 

нашей жизни и в жизни 

главного героя? Почему? 

– Найдите глаголы, с помощью 

которых Лисина описывает 

поступки Ели. Почему она 

ударила свою сестру? Что вы 

можете сказать о характере 

девочки Ели? 

Объединитесь в группы по два 

человека    и  постарайтесь 

расшифровать алгоритм. 

Работа с текстом: 

– Найдите в тексте ключевые 

фразы и объясните их смысл: 

«Моя мечта – как в сказке: по 

пути домой, сядем в поле и 

съедим пол куска хлеба, а 

другой кусок принесем 

домой…» 

«Моя земля – пылкая и 

волшебная, как горячая печь». 

«Она радуется как ребенок, 

мечтает о новом платьице». 

 

–Как вы понимаете смысл этих 

фраз? 

– С каким трудом раньше 

доставался хлеб? 

Подчеркнѐм созидательную 

роль человеческого труда. 

примерами из 

текста. 

Работа по 

алгоритму с 

целью сделать 

выводы по 

данному этапу 

урока. 

 

 

Ребята 

работают с 

текстом, 

делают 

выводы, 

строят 

высказывания. 

Прослушиван

ие фрагмента 

рассказа, 

обмен 

мнениями.   

Работа по 

алгоритму с 

целью сделать 

выводы по 

данному этапу 

урока. 

Дети 

письменно 

отвечают 

 (несколько 

предложений), 

после чего 

обмениваются 

тетрадями с 

целью соот-

нести свои 

мысли с 

точкой зрения 

одн-ка 

 

Дети 

продолжают 

начатые 

предложения, 
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Рефлек-

сия 

деятель-

ности 
(итог 

урока) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домаш-

нее 

задание 

познавательные:сам

остоятельное 

выделение и 

формулирование 

своих мыслей; 

логические: построе-

ние логической 

цепочки рассуждения; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли 

личностные: 
- оценивать результат 

учебной 

деятельности. 

 

регулятивные: 
- соотносить 

полученный результат 

с поставленной 

целью. 

личностные: стремле

ние к речевому 

самосовершенствован

ию; 

регулятивные: самор

егуляция.   

– Во что верил отец Никиты? 

Что означают слова: ―Давай всѐ 

трудом работать, и все живые 

 будут?» 

– Изменилось ли ваше 

понимание этого рассказа? Как 

вы сейчас понимаете главную 

мысль рассказа «Ломоть 

хлеба»? 

– Вспомним фрагмент рассказа, 

где девочки теряют хлеб. Какие 

впечатления вызвал у вас этот 

эпизод? 

– Сравните ваши 

первоначальные представления 

о героях? 

– Что показалось интересным? 

 Охарактеризуйте интонацию, с 

которой герои произносят 

диалоги  о хлебе? 

– Каковы ваши открытия? 

 Объединитесь в группы по два 

человека и постарайтесь 

расшифровать алгоритм. 

Ответьте письменно на вопрос: 

«О чем заставил вас задуматься 

рассказ Евы Лисиной» 

Продолжите предложения: 

«На мой взгляд, произведение 

Евы Лисиной «Ломоть хлеба» - 

…»; 

«Хлеб – это…»; 

«Рассказ Е. Лисиной научил 

меня…» 

Задание на выбор: 
1. Подобрать пословицы о 

хлебе. 

2. Выполнить рисунки к 

рассказу, озаглавить их. 

3. Рассказ-путешествие Ели 

в райцентр от первого лица. 

 

формулируя 

важные мысли 

урока. 
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ҒАЙСА ХҾСҼЙЕНОВ.ТОРМОШ ЮЛЫ,ИЖАДЫ. 

«ҼСҼМ ТЕЛЕ – СҼСҼН ТЕЛЕ».  ЭПИТЕТТАР 
 

                                                  Абдуллина З. С., 

Кҥмертау ҡалаһы 5-се мҽктҽбе 
 

Маҡсат:  Һҥҙ байлығын арттырыу. Бҽйлҽнешле  телмҽр ҥҫтереҥ, 

фекерлҽҥ ҡеҥҽһен ҥҫтереҥ. Проблемалы һҽм эҙлҽнеҥ ситуацияларын 

ойоштороу, уҡыусыларҙың эшмҽкҽрлеген активлаштырыу. Эпитеттарҙы 

дҿрҿҫ билдҽлҽҥ һҽм телмҽрҙҽ ҡулланыу, Телгҽ, шҽхестҽргҽ һҿйҿҥ, 

һоҡланыу тҽрбиҽлҽҥ. 

Йыһазландырыу: Ғ. Хҿсҽйенов тураһында альбом материалдары 

(уҡыусыларҙың ҥҙ аллы  ҽҙерлҽгҽн эше), тормошон һҽм ижадын яҡтыртҡан 

матбуғат баҫмалары, китаптар кҥргҽҙмҽһе, Башҡортостан картаһы, 

һҥҙлектҽр, компьютер, экран, проектор. 

Дҽрес барышы: Ойоштороу. 

1. Экранда Телең барҙа – илең  бар. Ҽсҽм теле –сҽсҽн теле. 

Ошо һҥҙҙҽрҙе һеҙ нисек аңлайһығыҙ?  

Уҡыусыларҙың яуаптары, мҽҡҽлдҽр буйынса ҽңгҽмҽ ҥткҽрелҽ һҽм 

уҡыусылар ярҙамында дҽрестең темаһы асыҡлана. 

Тимҽк, беҙ бҿгҿн дҽрестҽ туған тел тураһында, уның матурлығы, 

нескҽлеге тураһында тҿрлҿ яҙыусыларҙың фекерҙҽрен белҽсҽкбеҙ. 

Ҽ һеҙ ниндҽй яҙыусыларҙы, сҽсҽндҽрҙе  белҽһегеҙ? Яуаптар (З. 

Биишева, Б. Бикбай, Р. Ғарипов, М. Кҽрим, Байыҡ сҽсҽн, Ҡобағош сҽсҽн 

һ.б.) Башҡортостан яҙыусыларға бик бай беҙҙең республика. Бҿгҿн беҙ 

тағы ла бер яҙыусы менҽн танышасаҡбыҙ.  

2. Был кем, ниндҽй яҙыусы?  ( слайд)           

Ғайса Батыргҽрҽй улы Хҿсҽйенов 1928 

йылдың 10 апрелендҽ Башҡортостандың 

Ҡырмыҫҡалы районы Ҥтҽгҽн ауылында крҽҫтиҽн 

ғаилҽһендҽ тыуған. 

Башҡортостан картаһы менҽн эш. 

Ҡырмыҫҡалы районы ҡайһы тирҽлҽ 

урынлашҡан? Кем табып кҥрһҽтер? 

Башҡортостанда нисҽ район бар? 
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Тыуған ауылында ете йыллыҡ мҽктҽпте тамамлай. Бер йыл  

Еҙемҡаран урта мҽктҽбендҽ уҡығандан һуң, Ҿфҿлҽ мҽктҽп-интернатта 

белем ала.  

1947-1951 йылдарҙа Башҡорт дҽҥлҽт педагогия институтының тел 

һҽм ҽҙҽбиҽт факультетында уҡый. 

1951-1954 йылдарҙа М. Горький исемендҽге ҽҙҽбиҽт институтында  

аспирантурала уҡый. Ваҡытынан алда диссертация яҡлап, филология 

фҽндҽре кандидаты тигҽн исем ала. 

1954 йылдан 50 йыл буйы Тарих, тел һҽм ҽҙҽбиҽт институтының 

ғилми хеҙмҽткҽре булып эшлҽй.  

1965 йылдан ҽҙҽбиҽт һҽм фольклор менҽн етҽкселек итҽ.  

1970 йылдың башынан филология фҽндҽре докторы, профессор була.   

Китаптары: 

«Батырҙар ҡиссаһы» 

«Сҽйҽхҽт дҽфтҽре» 

«Мҿхҽмҽтсҽлим Ҿмҿтбаев» 

«Ҡанлы илле биш» 

«Тормош» 

Ҽҙҽбиҽт ғилеме ҿлкҽһендҽ кҥрһҽткҽн хеҙмҽттҽре ҿсҿн Ғ. Хҿсҽйенов 

―Халыҡтар дуҫлығы‖ ордены һҽм миҙалдар менҽн бҥлҽклҽнҽ.  

―Заман. Ҽҙҽбиҽт. Ҽҙип‖ тигҽн китабы ҿсҿн уға 1980 йылда 

республикабыҙҙың Салауат Юлаев исемендҽге премияһы бирелҽ 

Ғайса Хҿсҽйенов мҽктҽптҽр ҿсҿн программалар, дҽреслектҽр, 

хрестоматиялар тҿҙҿҥ, яҙыусыларҙың һайланма ҽҫҽрҙҽрен ҽҙерлҽҥ буйынса 

ла ҙур эшсҽнлек кҥрһҽтҽ. 

3. Беҙ һеҙҙең менҽн дҽрес башында туған тел тураһында ҽңгҽмҽлҽшеп 

алған инек, ҽ хҽҙер һҥҙҙе дауам итҽбеҙ.  

Ғ. Хҿсҽйеновта: Донъяла һҽр кемгҽ ҡҽҙерлеһе – ҥҙ туған теле, тип 

ҽйткҽн.  

- Һеҙ нисек уйлайһығыҙ, дҿрҿҫ фекерме? 

Халыҡ телендҽ бик кҥп  мҽҡҽлдҽр, ҽйтемдҽр бар. 

Ҽ һеҙ ниндҽй  мҽҡҽлдҽр белҽһегеҙ? (Уҡыусыларҙың яуаптары) 

4. (Слайдтар) 

Иң насар ғҽҙҽт - кҥп һҿйлҽҥ, сҿнки кҥп һҿйлҽгҽн кҥп яңылышыр. 

Аҡыллы ҡош ҡанатын һаҡлай, аҡыллы кеше һҥҙен һаҡлай.  

Тиленең уйында ни, телендҽ шул. 

Яҡшы һҥҙ - йҽн аҙығы. 

5. Халыҡ теле – тарихҡа  тиклем замандарҙан башлап халыҡтың бҿтҽ 

рухи тормошонда бер ваҡытта ла һулымай мҽңге сҽскҽ атып торған, 

һҥнмҽҫ гҿлҿ  (К.Д. Ушинский). 

Тел – халыҡтың рухы ул, телдҽ уның тҽбиғҽте, кҥңеле һҽм тормошо, 

кҿнкҥреше, тарихы сағыла (П. Вяземский). 

Ҥҙ ҽсҽ телем – минең ҿсҿн матур, иң тҽмле тел (М. Ғафури). 
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Ҽй туған тел, ҽй матур тел, 

Атам-ҽсҽмдең теле. 

Донъяла кҥп нҽмҽ белдем 

Һин туған тел  арҡылы (Ғабдулла Туҡай). 

6. Ял минуты. «Туған тел‖ йырын тыңлау. 

7. Текст ҿҫтҿндҽ эш. ―Ҽсҽм теле -  сҽсҽн теле‖ .    

- Яңы һҥҙҙҽр менҽн эш. (Һҥҙҙҽрҙе дҽфтҽргҽ кҥсереп яҙыу). 

Зауыҡ – вкус 

оран – клич 

азамат – почтенный, уважаемый человек 

ғҽзиз – дорогой 

Текстың йҿкмҽткеһе менҽн танышыу, анализлау.  

- Тексты сылбырлап уҡыу 

Һорауҙар: 

- Нимҽ ул яғымлы һҥҙ? 

- Һҥҙ тағы ниндҽй була? Синонимдар табырға. 

- Яғымлы  һҥҙен һҥҙлектҽн эҙлҽп табырға  һҽм тҽржемҽһен дҽфтҽргҽ 

яҙып ҡуйырға. 

Яҙыусы, ―Шул телем мине киң донъяға алып сыҡты ―, - ти.  

- Ул нимҽне кҥҙ уңында тота икҽн?  

Уҡыусыларҙың яуабы. 50 йыл буйы Тарих, тел һҽм ҽҙҽбиҽт 

институтының ғилми хеҙмҽткҽре булып эшлҽй, филология фҽндҽре 

докторы, профессор. Ғ. Хҿсҽйенов туған телен ныҡ яратҡан, уҡыған, 

ҿйрҽнгҽн. Шуға кҥрҽ лҽ ул бҿйҿк, данлыҡлы шҽхес булып киткҽн. 

- Бҽлки һеҙҙең аранан да Ғайса ағай Хҿсҽйенов кеҥек профессорҙар 

сығыр, ҽ бының ҿсҿн тырышып уҡырға ғына кҽрҽк. 

- Автор бик кҥп кҥренекле яҙыусыларҙың, сҽсҽндҽрҙең исемдҽрен 

телгҽ ала. Һеҙ уларҙың ҡайһыларын белҽһегеҙ? 

- Һеҙ туған тел тураһында  ниндҽй яҙыусыларҙың шиғырҙарын 

белҽһегеҙ? 

Яуаптар  (Р. Ғарипов. З. Биишева һ.б.) 

Шиғырҙарҙы  уҡып ишеттереҥ. ―Туған тел‖ Рҽми Ғарипов, ―Башҡорт 

теле‖ З. Биишева. 

8. Ҽ хҽҙер З. Биишеваның ―Башҡорт теле― шиғырынан эпитеттарҙы 

табабыҙ. Тҿркҿмдҽрҙҽ эш. (Ҡағиҙҽне иҫкҽ тҿшҿрҿҥ). 

(слайд)           

Эпитет - поэтик аныҡлаусы, нҽфис образ тыуҙырыуҙа һҥрҽтлҽҥ 

сараһын ҥтҽй. 

Эпитет - слово или целое выражение, которое приобретает новое 

значение, помогает слову (выражению) обрести красочность, 

насыщенность. Употребляется как в поэзии (чаще), так и в прозе. 

 9. (слайд)  1-се  рҽт 

Моң шишмҽһе һандуғастай йырсы ла һин, 
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Һығылма бил тал сыбыҡтай нҽфис тҽ һин, 

Аллы-гҿллҿ гҿл-сҽскҽлҽй наҙлы ла һин, 

Эй, илһамлы, эй, хҿрмҽтле башҡорт теле! 

2-се рҽт 

Кҥгҽреп ятҡан Уралыңдай бай, йомарт һин, 

Серле ҡамыш ҡурайыңдай ҡарт, олпат һин, 

Кҥпте кҥргҽн сҽсҽнеңдҽй йор, зирҽк һин, 

Эй, һҿйҿклҿ, эй, ҡҽҙерле башҡорт теле! 

- Кҥсереп алған эпитеттарығыҙға ҡарап, шағирҽнең туған теленҽ 

мҿнҽсҽбҽтен билдҽлҽгеҙ. Туған телегеҙгҽ ҡарата һеҙ ошо эпитеттарҙы 

ҡуллана алаһығыҙмы? 

- Уҡыусыларҙы яуаптарын тыңлау, эштҽрен тикшереҥ. 

10. (слайд) ―Асҡысы – алфавитта‖ башватҡысы. Ҽгҽр башватҡысты 

сисһҽгеҙ, тел тураһында мҽҡҽлдҽрҙе уҡырһығыҙ. 

 

40, 24, 40, 17 / 26, 8, 16, 8 /- / 24, 40, 24, 40, 18 / 26, 8, 16, 8. 

27, 13, 7, 37, 19 / 14, 28, 23, 14, 8, / - / 26, 8, 16,/ 

26, 8, 16, 8, 19 / 14, 28, 23, 14, 8 / - /31, 28, 7./ 

(слайд)   Яуаптар:        

Ҽсҽм теле - сҽсҽн теле. 

Уйҙың кҥрке – тел, телдең кҥрке – һҥҙ. 

11. Дҽресте йомғаҡлау.  Рефлексия.  

Бҿгҿн беҙ һеҙҙең менҽн нимҽлҽр эшлҽнек? 

Нимҽгҽ ҿйрҽндегеҙ? Ниндҽй эш тҿрҿ ҡыйын кҥренде? 

12. Уҡыусыларҙың  эшен уҡыусылар ярҙамында  баһалау. 

13. Ҿйгҽ эш .‖ Ҽсҽ телендҽ кеше донъяны… ― тип башланған абзацты 

ятларға. 

 

 

―КАТЮША‖ НЫ ЙЫРЛАЙ ҠАРТТАР. Ҽ. МОРАТОВ 
 

Хҽкимова А. И., 

Бишбҥлҽк районы Бишбҥлҽк 1-се урта мҽктҽбе 
 

Маҡсат: яҙыу һҽм һҿйлҽҥ телмҽрен ҥҫтереҥ, һҥҙлек запастарын 

байытыу, тасуири уҡыу кҥнекмҽлҽре башҡарыу, батырлыҡ, намыҫ, бурыс 

тҿшҿнсҽһе, тураһында белешмҽ биреҥ, тарихты ҿйрҽнеҥгҽ ҡыҙыҡһыныу 

уятыу, һалдаттар ҿлгҿһҿндҽ ихтыяр кҿсҿ, кешелек сифаттары, ҿлкҽн 

быуынға ҡарата хҿрмҽт тҽрбиҽлҽҥ. 

Йыһазландырыу: компьютер, проектор, ―Катюша‖ (БМ-8, БМ-13) 

һҥрҽте, дҽреслек, артикуляцион кҥнекмҽлҽр ҿсҿн карточкалар. 

Класс: 3 ( туған (башҡорт) тел ҿйрҽнеү группаһы) 

Дҽрес барышы: 

I. Ойоштороу: 
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Дҽрескҽ психологик инеп китеҥ мҽле. 

Шиғыр: 1 мин 

Башланып китте дҽрес, 

Беҙ матур ултырабыҙ, 

Дҥртле, бишле билдҽлҽрен  

Кҿн һайын арттырабыҙ. 

Артикуляцион күнегеү:   

1) Тиҙҽйткес: Бҥрҽнҽгҽ баҫты бҥҙҽнҽ, 

                             Бҥҙҽнҽне баҫты бҥрҽнҽ. 

                             Ғҽйеп бҥрҽнҽлҽ лҽ бар, 

                             Бҥҙҽнҽлҽ лҽ бар. 

2) Кҥнегеҥ ( һҥҙҙҽрҙе уҡығанда проекторҙа һҥрҽттҽр ҡарай барыу) 

Ҡҽҙер – хҿрмҽт         һалдат 

Һаҡлау                      Ҿскҿл хат 

Еңеҥ байрамы           Миҙал 

Орден  

Дежур отчеты:  

- Класта кем дежур? 

- Бҿгҿн ниндҽй число? 

- Дҽрестҽ кем юҡ? 

- Ҿйгҽ эш ниндҽй ине? (Йырҙың һҥҙҙҽрен ятлап килергҽ). 

II. Ҿйгҽ эште тикшереү:  

(Ҿйгҽ эште дҽрес барышында тикшереҥ). 

III. Дҽрескҽ маҡсат ҡуйыу: 

- Ҽйтегеҙ ҽле, уҡыусылар, һеҙгҽ бирелгҽн ҿйгҽ эш менҽн таҡтала 

бирелгҽн һҥҙҙҽрҙең ниндҽй оҡшаш яҡтары бар? 

- Дҿрҿҫ, был һҥҙҙҽрҙе һуғыш, еңеҥ һҥҙҙҽре дҿйҿмлҽй.  

- Бҿйҿк Ватан һуғышы ҡасан булған? Тҿп геройҙары кемдҽр? 

- Быйыл беҙ һеҙҙең менҽн Бҿйҿк Еңеҥҙең нисҽ йыллығын байрам 

итҽбеҙ? (70 йыл). 

- Һалдаттарға ҡыйыулыҡтарынан башҡа тағыла еңергҽ нимҽ   ярҙам 

иткҽн? (йырҙар, бейеҥҙҽр, ҡоралдар). 

- Шулай итеп беҙ бҿгҿн дҽрестҽ, фашистарҙы еңергҽ ярҙам иткҽн, 

беҙҙең һалдаттарға кҿс биргҽн ―Катюша‖ йыры, ҡоралы  һҽм уларҙың 

тарихы тураһында һҥҙ алып барасаҡбыҙ. 

- Дҽфтҽрҙҽрҙе асып, бҿгҿнгҿ теманы яҙып ҡуяйыҡ.  

- Ҽ бының ҿсҿн беҙгҽ ярҙам булып китаптарҙа бирелгҽн ―Катюша‖ны 

йырлай ҡарттар шиғыры тора.  

- Китаптарҙы асабыҙ. 163-сҿ бит. 

IV. Яңы тема:   

Шиғыр ҿҫтҿндҽ эш  

- Шиғырҙы уҡыр алдынан һүҙлек эше ҥткҽреп алайыҡ:  

Сафтар – ряды, шеренги, строй 
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Урам-саттар – улицы и перекрестки 

Егет саҡтар – молодость 

Һағыш тулы – полные грусти и тоски 

ҿскҿл хаттар – треугольные письма 

дуҫтар – друзья 

уяулыҡ – бдительность 

ҿндҽҥ – призыв 

Уҡытыусының ҿлгҿлҿ уҡыуы 

- Мин шиғырҙы уҡыйым. Бармаҡтар. 

- Тҽржемҽ итҽйек.  

Тҽржемҽ ваҡытында аңлашылмаған һҥҙҙҽргҽ аңлатма биреҥ. 

Интерактив таҡтала һҥрҽттҽрен кҥрһҽтҽ барыу.  

Рейхстаг - здание государственного собрания в Берлине. У нас в 

Башкирии – Курултай, в Москве – Государственная Дума. 

Нимҽ ул ҿскҿл хаттар? Ни ҿсҿн улар ҿскҿл икҽн? 

Ял минуты:   

Бер, ике, ҿс (ҡулдарҙы алға, ҿҫкҽ, ситкҽ), 

Беҙҙҽ бҿтҽ кҿс (бҿгҿлҿҥ). 

Уҡыйбыҙ, яҙабыҙ, 

Биштҽрҙе беҙ алабыҙ ( һикереҥ, сҽпҽкҽйлҽҥ).  

- Дҽресте дауам итҽбеҙ. Шиғырҙы ҥҙ аллы шыбырлап уҡыу.  

Һорауҙарға яуап биреү  

- Еңеҥ кҿнҿндҽ ҡарт һалдаттар ҡайҙа йыйылған? 

- Йырлағанда улар нимҽлҽрҙе иҫтҽренҽ тҿшҿрҽ? 

Яуапты тулы һҿйлҽм менҽн дҽфтҽрҙҽ һҽм таҡтала яҙыу. (Олпат 

барған ҡарт һалдаттар егет саҡтарын ҿскҿл хаттар, дуҫтар-

окопташтарын иҫкҽ тҿшҿрҙҿ).  

- Парад ваҡытындағы йыр кешелҽрҙе нимҽгҽ саҡыра? 

- Беҙ ―Катюша‖ йырын белҽбеҙме? Ҽ тағы ла һуғыш ваҡытында 

нимҽне Катюша тип атағандар? 

- Эйе. Нисек килеп сыҡты икҽн һуң былай?  

Был йырҙы беҙҙең һалдаттар һҽр саҡ яратып йырлағандар. Бер осор, 

ял ваҡытында, немецтар мегафондан совет һалдаттарына: Рус Иван, пой 

Катюшу, тип ҡысҡырған. Тап шул мҽлдҽ ротаға БМ – 8, БМ – 13 реактив 

минометтар килтерелгҽн. (Һҥрҽт). Рота командиры һалдаттарына: 

―Ҽҙерлҽнегеҙ!‖, тип ишаралай ҙа, мегафондан немецтарға: Будет вам, 

―Катюша‖! тип ҡысҡырып, атырға команда бирҽ. Минометтар атыуынан 

дошман ғҽскҽрҙҽре кҥккҽ оса. Шулай итеп реактив минометҡа ―Катюша‖ 

тип исем бирелҽ. Ҽ инде һуңыраҡ ―Катюша‖ йыры – “Еңеү йыры”, ҽ 

миномет ―Катюша‖ – “Еңеү ҡоралы” булып билдҽлҽнҽ.  Йырға килгҽндҽ, 

―Катюша‖ны  бҿтҽ ерҙҽ лҽ яраталар. Был киң билдҽле рус йырын белмҽгҽн 

кеше юҡтыр. Японияла, Кореяла, Ҡытайҙа, Америкала йырлайҙар. Ҽ 

Израилдҽ был йырҙы рус йыры тип танырға ла телҽмҽйҙҽр, йҽш йҽһҥдтҽр 
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уны ҥҙҙҽренеке тип йырлай. ―Катюша‖ның авторы Михаил Исаковскийға 

Сталин премияһы тапшырылған, аҡсаны ул яҡташтарына биргҽн. Ҽ улар 

1949 йылдың 9 майында Угра йылғаһы ярына (Смоленск ҡалаһынан алыҫ 

тҥгел) был йырға арнап таҡтаташ ҡуя. Унда ―Выходила на берег 

Катюша…‖ тип яҙылған. Шунда уҡ 1985 йылда был йырҙың музейы ла 

асыла. ―Катюша‖ның башҡортса варианты ла бар, уны рус теленҽн шағир 

Н. Иҙелбай тҽржемҽ иткҽн. 

IV. Нығытыу:  

- Ҽйҙҽгеҙ ҽле, ҡунаҡтарға, ―Катюша‖ны йырлап кҥрһҽтҽйек. (Йырҙы 

башҡортса һҽм русса йырлау)  

Расцветали яблони и груши, 

Поплыли туманы над рекой. 

Выходила на берег Катюша, 

На высокий берег, на крутой. 

 

Сҽскҽлҽнделҽр алма һҽм груша 

Аҡ томанға кҥмелде йылға. 

Сыҡты шул саҡ ҿйҿнҽн Катюша, 

Ул килеп баҫты текҽ ярға. 

 

Выходила, песню заводила 

Про степного сизого орла, 

Про того, которого любила, 

Про того, чьи письма берегла. 

 

Сыҡты ла ул дҽртле йырын һуҙҙы 

Сал бҿркҿттҽй егет хаҡында. 

Бар кҥңелдҽн ҿҙҿлҿп һҿйҽ уны, 

Һис юғалтмай һаҡлай хатын да. 

Ял минуты: Йыр йырлау.  

Шиғырҙы тасуири уҡырға ҿйрҽнеү:  

- бер ҡат шыбырлап уҡып сығыу; 

- сылбырлап уҡыу; 

- тасури итеп бер-ике уҡыусының уҡып кҥрһҽтеҥе. 

 

V. Йомғаҡлау:   

- Уҡыусылар, ҽйҙҽгеҙ ҽле, дҽрестҽ алған яңы мҽғлҥмҽттҽрҙе иҫкҽ 

тҿшҿрҽйек.  

- Беҙ илебеҙҙең тарихында булған ниндҽй ҡайғылы йылдар 

тураһында һҿйлҽштек? 

- Һалдаттарға еңеҥ яуларға кемдҽр һҽм нимҽлҽр ярҙам итҽ? 
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- Һеҙҙең ғаилҽлҽ һуғыш йылдарын нисек иҫкҽ алалар? Бҽлки һеҙҙең 

туғандарығыҙ һуғышта ҡатнашҡандыр, ҽ бҽлки тылда эшлҽп һалдаттарға 

еңеҥ яуларға ярҙам иткҽндер. Һҿйлҽп кҥрһҽтегеҙ ҽле.  

- Беҙ тыныс, матур тормошта  йҽшҽйбеҙ. Олатайҙарыбыҙ шуның ҿсҿн 

баш һалған. Һеҙ тырышып уҡырға, илебеҙҙең, Башҡортостаныбыҙҙың 

лайыҡлы граждандары булырға бурыслыһығыҙ. Алда сикһеҙ хыялдар, 

килҽсҽк кҿтҽ.  

VI. Ҿйгҽ эш: тасуири уҡырға ҽҙерлҽнеп килергҽ. 

VII. Баһалау.  

 

Ф. ИҪҼНҒОЛОВ ―ХҼМИТ КҤПЕРЕ‖ ХИКҼЙҼҺЕ 
 

        Псҽнчина З. М.,  

Кҥгҽрсен районы Мораҡ ауылы  

Башҡорт гимназияһы 
 

Дҽреслек: Башҡорт ҽҙҽбиҽте. Тҿп дҿйҿм биреҥ буйынса икенсе 

быуын Федераль дҽҥлҽт стандарттары нигеҙендҽ тҿҙҿлдҿ.  

Тема: Ф. Иҫҽнғоловтың ―Хҽмит кҥпере‖ хикҽйҽһен ҿйрҽнеҥ. 

Тип: Ҽҙҽби ҽҫҽргҽ анализ. 

Маҡсаты:  

Белем биреүсе: уҡыусыларҙы  дҽрестҽ уҡыған  ҽҫҽргҽ дҿйҿм анализ 

яһарға ҿйрҽтеҥ. 

Үҫтереүсе: балаларҙың  яҙыу һҽм бҽйлҽнешле телмҽрен, фекерлҽҥ 

ҡеҥҽһен, ҥҙ фекереңде ҽйтҽ һҽм яҡлай  белергҽ ҿйрҽтеҥсе дебат мҽҙҽниҽтен  

ҥҙлҽштереҥ, сығыш яһау, ҥҙ аллы һҽм тҿркҿмдҽрҙҽ эшлҽҥ һҽлҽтен ҥҫтереҥ. 

Тҽрбиҽүи: ҽхлаҡ һҽм хеҙмҽт тҽрбиҽһе, тарихҡа ҡыҙыҡһыныу, 

аманатҡа тоғролоҡ, балаларҙы ҥҙ аллы тормошҡа ҽҙерлҽҥ. 

Күҙалланған һҿҙҿмтҽ:  

Предмет-ара: ҽҙҽби ҽҫҽр һҽм ысынбарлыҡ, халыҡ ижады һҽм тел 

дҽресе, рус һҽм башҡорт ҽҙҽбиҽте, тарих һҽм география.  

Метапредмет-ара: ҽҙҽби ҽҫҽрҙең йҿкмҽткеһен аңлау, уға анализ 

яһау, диалог һҽм бҽхҽс алып бара белеҥ һҽлҽте; ҥҙеңдең генҽ тҥгел, ҽ 

иптҽшеңдең дҽ фекере булыуын аңлау, уны ихтирам итеҥ; дҿрҿҫ итеп ҥҙ 

фекереңде ҽйтҽ һҽм иҫбатлай белеҥ; ҥҙ аллы, парлап һҽм тҿркҿмдҽрҙҽ 

эшлҽргҽ ҿйрҽнеҥ. 

Шҽхсҽн: кешене кеше иткҽн – хеҙмҽт булыуын, кеше эшенҽ дҿрҿҫ 

баһа биреҥ, алған белемде тормошта дҿрҿҫ ҡуллана белеҥ, осраған 

ауырлыҡтар алдында юғалып ҡалмау, ҡыйынлыҡтарҙы еңергҽ ҿйрҽнеҥ  

кҽрҽклеген,  ҽҙҽби геройҙарҙан ҥрнҽк алыу мҿмкинлеген тҿшҿндҿрҿҥ. 

Яңы технологиялар: Проект технологияһы, кимҽлдҽр 

дифференциацияһы, проблемалы уҡытыу, мҽғлҥмҽти-коммуникатив, 

уҡытыу-тҽрбиҽне шҽхсилҽштереҥ, дебат, шҽхескҽ йҥнҽлтелгҽн ҥҫтереҥсе 

уҡытыу технологиялары. 
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Эш алымдары: Ижади эштҽр, хикҽйҽнең йҿкмҽткеһенҽ анализ, 

сюжет ҿлҿштҽрен билдҽлҽҥ, образдарға характеристика, эҙлҽнеҥ эштҽре, 

бҽхҽс ҡороу,  ҽҙҽби ҽҫҽрҙе сҽхнҽлҽштереҥ. 

Предмет-ара бҽйлҽнеш: Рус ҽҙҽбиҽте, халыҡ ижады, башҡорт 

теле, тарих, география. Ҽҙҽбиҽт һҽм тел фҽне бҽйлҽнеше: лексика, 

һҥҙлектҽр менҽн эш, ҽҙҽбиҽт теорияһы. 

Уҡытыусы эшмҽкҽрлеге: Ойоштора, йҥнҽлеш бирҽ, тикшерҽ, 

сағыштыра. 

Уҡыусылар эшмҽкҽрлеге: Ҽҫҽрҙе уҡып сығыу, презентация 

ҽҙерлҽҥ, ҿҙҿктҽр сҽхнҽлҽштереҥ, ҽҫҽрҙең авторы тураһында материал 

туплау, хикҽйҽгҽ анализ яһау, ҥҙ-ара бҽхҽстҽ фекереңде иҫбатлау, 

һығымталар яһау, һабаҡ алыу. 

Ҡулланылған техник саралар: компьютер, мультимедиа 

проекторы, экран, презентация, видеоролик, интернет-ресурстар: 

башҡортса википедия, www.VKONTAKT.   

Йыһазлау: автор портреты,китаптар кҥргҽҙмҽһе, фоторҽсемдҽр 

Дҽрес барышы. 

1. Ойоштороу. Сҽлҽмлҽшеү, ыңғай психологик комфорт, эш 

атмосфераһы тыуҙырыу. Үтелгҽн материал менҽн бҽйлҽнеш 

булдырыу. 

- Уҡыусылар, минеңсҽ, һҽр бер дҽрес – йомаҡ ул. Мин йомаҡ 

ҡойоусы, һеҙ - уны сисеҥселҽр. Тыңлағыҙ ҽле, һеҙгҽ бер йомаҡ: 

Йылғаны аша сығырға 

Һҽр кеше унан ҥтер. 

Ике ярҙы тотоштыра 

Исеме уның-?????....күпер. 

Ҽҙҽбиҽтебеҙ аҡһаҡалы М. Кҽрим:‖Тормоштоң ике яры бар. Кеше 

ғҥмере буйы ошо ярҙарҙы тоташтырыр ҿсҿн кҥпер һала: таштан, тимерҙҽн, 

ағастан, хыялдан, һҥҙҙҽн… Ел-дауылдар, даръя-ташҡындар килҽлҽр ҙҽ 

кҥперҙҽрҙе емереп китҽлҽр. Кеше яңынан кҥпер һалырға керешҽ... Һҽр 

замандарҙа шулай булған…‖ – тип яҙа. Эйе, кеше кҥперһеҙ йҽшҽй алмай. 

Бына мин дҽ һеҙҙең менҽн ҥҙем араһына дуҫлыҡ кҥпере һалырға тырышам, 

уның ныҡлы, ышаныслы, мҽңгелек булыуын телҽйем. Тимҽк, бҿгҿн 

дҽрестҽ нимҽ тураһында һҥҙ барасаҡ? 

Темаға  килеү. 

- Эйе, ҽ кҥпер тураһында тағы ниндҽй йомаҡ, мҽҡҽлдҽр белҽһегеҙ? 

Шиғыр, йыр, ҽкиҽт, хикҽйҽлҽр уҡығанығыҙ бармы? 

*Белемде актуаллҽштереҥ нигеҙендҽ танып белеҥ: ҥтелгҽн темалар 

менҽн бҽйлҽҥ, ижади фекерлҽҥҙе уятыу; коммуникатив: ҥҙ фекереңде 

еткерҽ, уны раҫлай һҽм яҡлай белеҥ. 

- Ниндҽй кҥперҙҽр була? Ҽ кеше исеме менҽн аталған кҥперҙҽр 

буламы? (Тормоштан миҫалдар табыу). 
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*Һорауҙар ярҙамында проблемалы ситуация тыуҙырыу, 

маҡсатҡа килеү: 

1. Кем генҽ батырлыҡ эшлҽргҽ, герой булырға хыялланмай икҽн? 

Бигерҽк тҽ һеҙҙең кеҥек саҡта! Ниндҽй онотолмаҫлыҡ эштҽр 

башҡарғанығыҙ бар? Кемдҽргҽ ярҙам итҽһегеҙ? Һеҙгҽ рҽхмҽт ҽйткҽндҽре  

бармы? Халыҡты ҡыуандырырлыҡ ниндҽй изгелектҽр ҡылырға була? 

*Уҡыусы эшмҽкҽрлеге (регулятив): дҽрестең темаһын, 

маҡсаттарын ҥҙҙҽре билдҽлҽй. 

- Дата һҽм дҽрестең темаһын яҙабыҙ ҙа эпиграфҡа иғтибар итҽбеҙ: 

Исемеңде ил йҿрҽгенҽ яҙ! (Башҡорт халыҡ мҽҡҽле). 

Йылдар үтһҽ лҽ, һинең исемеңде онотмаһындар ҿсҿн нимҽ 

эшлҽргҽ? – тигҽн проблемалы һорау ҡуйыла. Дҽрес аҙағында был һорауға 

һҽм эпиграфҡа ҽйлҽнеп ҡайтыу маҡсаты билдҽлҽнҽ. 

II. Яңы тема. 

1. Автор менҽн танышыу. 

- Ҽ кем һуң ул Фҽрит Иҫҽнғолов? (Бер уҡыусы, алдан ҽҙерлҽнеп, 

яҙыусының биографияһы менҽн презентация  ярҙамында таныштыра.) 

*Коммуникатив: ҥҙ аллы сығыш ҽҙерлҽҥ, бҽйлҽнешле телмҽр 

ҥҫтереҥ; шҽхсҽн: аудитория алдында сығыш яһарға ҿйрҽнҽ; регулятив: 

презентация, текст тҿҙҿҥ ҡағиҙҽлҽренҽ тҿшҿнҽ, ҥҙ фекерен еткерҽ. 

(Проекторҙа Ҡырмыҫҡалы районы, авторҙың фотолары, ул эшлҽгҽн 

гҽзит-журнал редакциялары, китап нҽшриҽте, китаптары кҥрһҽтелҽ). 

2. Һҥҙлек эше (аңлашылмаған һҥҙҙҽр слайдта сыға, мҽғҽнҽлҽрен 

уҡыусылар ҥҙҙҽре һҥҙлектҽн таба). *Регулятив: Аңлатмалы һҥҙлектҽр 

менҽн эшлҽргҽ ҿйрҽнеҥ; коммуникатив:яңы һҥҙҙҽрҙе телмҽрҙҽ ҡулланыу. 

3. Йҿкмҽткене слайдтар ярҙамында ҡабатлау (хикҽйҽне ҿйҙҽ уҡып 

килҽлҽр): Атайҙың аманаты, ике улы, кҥпер һалыу, ағас кҥпер һ.б. 

4. Айырым ҡағыҙҙарға яҙылған һҽм буталған сюжет ҿлҿштҽрен дҿрҿҫ 

итеп ҡороу (был эш ҡыҙыҡлы, сҿнки ҽҫҽрҙең йҿкмҽткеһенҽ йыш ҡына план 

тҿҙҿҥ уҡыусыларҙы ялҡытып китҽ). 

5. Ҥтелгҽн темалар менҽн бҽйлҽнеш: – Кҥперҙе генҽ тҥгел, ауыл 

осондағы инеште лҽ ―Хҽмит шишмҽһе‖ тип атайҙар. Был хикҽйҽ һеҙгҽ элек 

ҿйрҽнгҽн ҽҫҽрҙҽрҙе хҽтерлҽтмҽйме? 

*Уҡыусының танып-белеҥ эшмҽкҽрлеге: халыҡ ижады ҿлгҿлҽрен, 

тҿрлҿ ҽҫҽрҙҽрҙе, геройҙарҙы сағыштырыу, логик фекерлҽҥ, фекерҙҽрҙе 

раҫлау һҽм кире ҡағыу. 

III. Образдарға ҡылыҡһырламаны традицион формала тҥгел, ҽ 

уйын рҽҥешендҽ ҥткҽреҥ отошло. 

Мҽҫҽлҽн: Таһир, һин Хҽмит икҽн, ти. Ҥҙең менҽн таныштыр ҽле... 

Наил, һинең Вҽлит кеҥек булғың килҽме? Юҡмы? Ни ҿсҿн? Оло йҽштҽге 

атайҙарын нисегерҽк итеп кҥҙ алдына килтерҽһегеҙ? Хҽмит һҽм Вҽлит 

кеҥек малайҙарҙы тормошта осратҡанығыҙ бармы? 
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Малайҙарҙың холоҡтарына, ҡылыҡтарына ярашлы халыҡ 

мҽҡҽлдҽрен иҫкҽ тҿшҿрҽйек ҽле.Кем кҥберҽк мҽҡҽл белҽ? 

*Шҽхес булараҡ ҥҫтереҥ: кешелҽргҽ иғтибарлы булырға, матур 

сифаттарҙы кҥрҽ, кире кҥренештҽргҽ баһа бирҽ белергҽ ҿйрҽнеҥ, ҽхлаҡи 

нормалар тҽрбиҽлҽҥ, мҽҡҽлдҽр ярҙамында ҥҙ фекерҙҽрен яҡлау, нығытыу. 

IV. Дебат технологияһы. *Танып белеү: проблеманы аныҡлау, 

аргументтар, миҫалдар табыу, төрлө сығанаҡтарҙан мҽғлүмҽт 

туплау; коммуникатив: бҽхҽс мҽҙҽниҽтен булдырыу, логик фекерлҽүҙе 

үҫтереү; шҽхсҽн: ҽүҙем тормош позицияһы булдырыу фекереңде еткерҽ, 

раҫлай, яҡлай белеү, телмҽр этикеты. 

- Ҽҫҽрҙҽ бҽхҽсле урындар бармы? Уларҙы нисек хҽл итеп була? 

I рҽт: Иҫбат итеҥселҽр. 

II рҽт: Инҡар итеҥселҽр. 

III рҽт: Баһа биреҥселҽр. 

1-се ваҡиға: Хҽмит – аҡыллы һҽм егҽрле малай. Бер ҙҽ етешһеҙлеге 

юҡ һымаҡ. Атаһының васыятын да дҿрҿҫ аңлай. Ҽ ни ҿсҿн ағаһы Вҽлиткҽ 

шуны тҿшҿндҿрҿп бирмҽй? 

2-се ваҡиға (рҽттҽр араһында ролдҽр алмашына): 

Вҽлиттең ыңғай сифаттары бармы? 100% насар йҽки яҡшы кешелҽр 

буламы икҽн? 

(Бҽхҽстҽр бик ҡыҙыу була. Баһа биреҥселҽрҙең юғалып ҡалыуы 

мҿмкин. Уҡытыусының йомғаҡлау һҥҙе мотлаҡ). 

V. Электрон почтаға хат килеү. Компьютерға sms-хҽбҽр килеҥе 

ишетелҽ (Сюрприз).Тҿпсҽн ауылы уҡыусылары: ‖Ауылыбыҙ эргҽһендҽ 

Оло Эйек йылғаһы аша һалынған кҥпергҽ ―Миңнулла кҥпере‖ тигҽн  рҽсми 

исем юллауға ҡултамғалар йыябыҙ. Мораҡ Башҡорт гимназияһы 

уҡыусыларын да ошо акцияға ҡушылырға саҡырабыҙ‖, – тип яҙғандар. 

Һеҙҙең фекерҙҽрҙе ишеткем килҽ. (Йҽнле ҽңгҽмҽ). Тҿпсҽндҽр менҽн риза 

булһағыҙ, гимназияла ҡултамғалар йыйыу һеҙҙең класҡа йҿкмҽтелҽ. 

VI. Ял минуты: Хикҽйҽнҽн ҿҙҿк сҽхнҽлҽштереү. (Федераль Дҽҥлҽт 

стандарттары талаптарына ярашлы, ҿй эше алдан тҿрлҿ кимҽлдҽ 

бирелҽ: ижади эш, эҙлҽнеҥ эше, презентация, һорауҙарға яуап һ.б. 

Сҽнғҽткҽ тартылған уҡыусыларға ҽкиҽттҽрҙе, ҽҙҽби ҽҫҽрҙҽрҙе 

сҽхнҽлҽштереҥ оҡшай). 

Тҿркҿмдҽр менҽн ижади эш: Карточкалар таратыла ‖Ҽгҽр мин 

Хҽмит булһам… Вҽлит булһам… Атайҙары булһам… Автор булһам…‖ 

VII. Хикҽйҽнең тел-стиль үҙенсҽлектҽре. 

(Тҿрлҿ кимҽлле ҿй эшенең тағы бер тҿрҿ). Уҡыусылар ҽҫҽрҙең 

халыҡсан ябай телдҽ яҙылыуын, ҽкиҽткҽ, хикҽйҽткҽ тартым икҽнлеген, 

шуға уҡыуы ла еңел булыуын билдҽлҽй. Ҡыҫҡа ғына эҙлҽнеҥ эше ҥтҽгҽн 

балалар, хикҽйҽнҽн антоним, синоним, кҥп мҽғҽнҽле һҥҙҙҽр, фразеологик 

берҽмектҽр, иҫкергҽн һҽҙҙҽр табып, дҽфтҽргҽ яҙып килҽ. 
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VIII. Йомғаҡлау. *УУЭ: ҽхлаҡи һҽм патриотик тҽрбиҽ, үҙаңды 

үҫтереү, ҽхлаҡ һҽм тҽртип ҡағиҙҽлҽре, ҽүҙем тормош позицияһы 

тҽрбиҽлҽү. 

- Хикҽйҽ ни ҿсҿн ―Хҽмит кҥпере‖ тип атала? Кҥпер тҿҙҿҥҙҽ бҿтҽ 

ауыл ҡатнашҡан бит?. 

- Дҽрес башындағы проблемалы һорауҙарға һҽм эпиграфҡа ҽйлҽнеп 

ҡайтайыҡ (Уҡыусыларҙың бҿтҽ яуаптары, һығымталары хуплана). 

- Шулай итеп, исемдҽрен ил йҿрҽгенҽ яҙған шҽхестҽребеҙҙҽн 

кемдҽрҙе белҽһегеҙ? 

Бҿйҿк Еңеүгҽ – 70. Уҡыусылар, быйыл илебеҙ бҿйҿк датаны байрам 

итергҽ ҽҙерлҽнҽ. Ниндҽй оло юбилей ул? (Ҽңгҽмҽ). 

Бҿйҿк Ватан һуғышы яугирҙарының исемдҽре бер ҡасан да халыҡ 

йҿрҿгенҽн юйылырға,онотолорға тейеш тҥгел! Ул һуғыш ҡағылмаған бер 

генҽ ғаилҽ лҽ юҡ беҙҙҽ. Һеҙ олатай-ҿлҽсҽй, ҡарт олатайҙарығыҙҙың 

батырлығына лайыҡ булырлыҡ ниндҽй изге эштҽр башҡараһығыҙ? 

Тимҽк, һеҙҙең исемдҽрҙе лҽ килҽсҽктҽ Тыуған илебеҙ, халҡыбыҙ 

онотмаһын ҿсҿн нимҽ эшлҽргҽ, нисек йҽшҽргҽ кҽрҽк?  

2015 - Ҽҙҽбиҽт йылы. 

Хикҽйҽнең авторы Ф. Иҫҽнғолов та исемен ил йҿрҽгенҽ яҙмағанмы 

ни? Бик кҥп бҿйҿк ҽҙиптҽребеҙ ҥҙҙҽренең ҥлемһеҙ ҽҫҽрҙҽре менҽн халыҡ 

кҥңелендҽ йҽшҽй. (Ҽҙҽбиҽт йылы һҽм яҡташ яҙыусыларыбыҙ тураһында 

һҥҙ). 

Уҡытыусының йомғалау һүҙе: 

Шулай итеп,бҿгҿнгҿ дҽрестҽ ниндҽй яңылыҡтар белдегеҙ, ҿҫтҽмҽ 

белем алдығыҙмы? Ниндҽй асыштар яһанығыҙ? 

- Иң мҿһиме, ҡҽҙерле уҡыусыларым, атай-ҽсҽйҙҽрегеҙ, 

туғандарығыҙ, уҡытыусыларығыҙ, мҽктҽбегеҙ, Тыуған илегеҙ һҽм һеҙҙең 

арала булған рухи кҥперҙҽр емерелмҽһен ине! 

Ҿй эше. *Дифференциаль өй эшен үтҽү юлдары күрһҽтелҽ, 

мҽғлүмҽт сығанаҡтары бирелҽ. Эште 2 кимҽлдҽ үтҽргҽ мөмкин: 

бирелгҽн темаға инша яҙырға йҽки мҽҡҽлдҽр табырға һҽм мҽғҽнҽлҽрен 

аңлатырға): ―Исемеңде ил йҿрҽгенҽ яҙ!‖. 

Баһалар:*Регулятив һҽм шҽхсҽн эшмҽкҽрлек: ҥҙконтроль һҽм 

ҥҙбаһаны тормошҡа ашырыу.  

Уҡыусыларға карточка таратып бирелҽ: 
Фамилия: 

ҥҙбаһа уҡытыусы баһаһы дҿйҿм баһа 

   

 

- Кемдҽр бҿгҿн дҽрестҽ ―5‖-кҽ эшлҽне? (ҡулдарын кҥтҽрҽлҽр) 

- Кем ҥҙенҽ ―4‖ ҡуйырға телҽй? 

- ―3‖-кҽ яуап биреҥселҽр булдымы? 

- Иң дҿрҿҫ баһаны килҽсҽктҽ һеҙгҽ Тормош ҥҙе ҡуясаҡ. Һау булығыҙ! 
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МИФТАХЕТДИН АҠМУЛЛАНЫҢ «НҼСИХҼТТҼР» 

ҼҪҼРЕ НИГЕҘЕНДҼ РУХИ-ҼХЛАҠИ ТҼРБИҼ БИРЕҤ 
 

Зыязетдинова Ф. Б., 

Ағиҙел ҡалаһы  

«1-се һанлы урта дҿйҿм  

белем биреҥ мҽктҽбе» 
 

Маҡсат: 

1) М. Аҡмулланың тормош һҽм ижад юлы тураһында белемдҽрен 

тулыландырыу, шиғырына анализ яһау аша юғары ҽхлаҡи тҽрбиҽ биреҥ; 

2) уҡыусыларҙың һҿйлҽҥ телмҽрен һҽм фекерлҽҥен, тасуири уҡыу 

һҽлҽттҽрен ҥҫтереҥ; 

3) Аҡмулла ижады нигеҙендҽ уҡыусыларҙа белем- мҽғрифҽткҽ 

ынтылыш, халыҡтың ауыҙ-тел ижадына, тарихына, мҽҙҽниҽтенҽ һҿйҿҥ 

тҽрбиҽлҽҥ. 

Коммуникатив уҡыу эшмҽкҽрлеге: телмҽр эшмҽкҽрлегенең бҿтҽ 

тҿрҙҽре менҽн эш итеҥ, телдҽн һҽм яҙма телмҽрҙе адекват ҡабул итеҥ; 

ҡуйылған проблема буйынса ҥҙ ҡарашыңды дҿрҿҫ, теҥҽл, тасуири ҽйтеп 

биреҥ; тиңдҽштҽре һҽм оло кешелҽр менҽн аралашыуҙы ҡороу. 

Танып-белеү: проблеманы аныҡлау, логик яҡтан дҿрҿҫ фекер 

йҿрҿтҿҥ, иҫбатлау табыу. 

Регулятив: маҡсатты дҿрҿҫ ҡуя, аныҡ итеп ҽйтҽ белеҥ; 

эшмҽкҽрлекте эҙмҽ-эҙ планлаштыра һҽм кҽрҽк саҡта ҥҙгҽртҽ белеҥ. 

Универсаль уҡыу эшмҽкҽрлеге: проблеманы аныҡлау, дҿрҿҫ 

аргументлай белеҥ; мҽғлҥмҽтте системаға килтереҥ. 

Кҿтҿлгҽн һҿҙҿмтҽлҽр: 

Шҽхсҽн: ҽхлаҡи-этик нормаларҙы һаҡлау, шҽхестең мораль-этик 

сифаттарын ҥҫтереҥ. 

Метапредмет: тҿрлҿ сығанаҡтарҙан мҽғлҥмҽтте дҿрҿҫ һайлап алыу, 

урынлы ҡулланыу; тҽғҽйен темаға материалды системаға килтереҥ. 

Йыһазландырыу: китаптар кҥргҽҙмҽһе, схемалар, таблицалар, 

видеояҙма, фонояҙма, компьютер презентацияһы, аңлатмалы һҥҙлектҽр, 

карточкалар. 

Дҽрес барышы. 

I. Ойоштороу. Сҽлҽмлҽү.  

- Хҽйерле кҿн, хҿрмҽтле уҡыусылар! Бҿгҿнгҿ салт аяҙ кҿнгҽ 

ҡыуанып, бер-беребеҙгҽ бары тик изгелектҽр, яҡшылыҡтар генҽ телҽп, 

Ҡҽҙим Аралбайҙың: 

...Ҽйт тиһҽгеҙ - ҽйтҽйем, 

Юлдарыбыҙ уң булһын, 

Маҡсатыбыҙ хаҡ булһын, 

Күңелебеҙ аҡ булһын, тигҽн телҽк-шиғырын ҡулланып, дҽресебеҙҙе  

башлап ебҽрҽйек.  



35 

 

II. Дҽрестең темаһын билдҽлҽү  
- Дҽрестең темаһын билдҽлҽҥ ҿсҿн иғтибарҙы таҡтаға йҥнҽлтҽйек. 

- Башҡортостандың халыҡ шағиры  Ҡҽҙим Аралбай ҥҙенең шиғри 

юлдарын кемдҽрҙең ижадына эйҽреп яҙа? (Уҡыусылар сҽсҽндҽр ижадын 

иҫкҽ тҿшҿрҽ, ҥткҽн дҽрестҽрҙҽ танышыуҙы ҽйтҽ). 

- Беҙ ҥткҽн дҽрестҽрҙҽ сҽсҽндҽр ижады менҽн таныштыҡ. Улар 

тураһында белгҽн мҽғлҥмҽттҽрҙе иҫкҽ тҿшҿрҿп, һорауҙар ярҙамында 

таҡталағы кроссвордты сисҽйек. 

1. XIV быуатта йҽшҽгҽн иң боронғо һҥҙ оҫтаһының исеме кем? 

2. Мҽргҽн батыр – Ҡобағош сҽсҽндең бҥлҽһе кем? 

3. Ҡобағош менҽн ҽйтешкҽн сҽсҽндең исеме кем ? 

4. Баяр-тархандарға, илде, халыҡты талаусыларға ҡаршы бола   

ойоштороусы, 1812 йылғы һуғышта ҡатнашыусы  сҽсҽн? 

5. Сҽсҽн-импровизатор, халыҡтың милли батыры  исемен йҿрҿтҿҥсе? 

6. Ерҽнсҽ сҽсҽн 1730 йылда идара иткҽн хан менҽн ҽйтешҽ? Ул кем? 

7. 1812 йылғы Ватан һуғышынан ҡайтыусыларҙы ҡобайыр ҽйтеп 

ҡаршы алыусы сҽсҽн? 

 

 
- Таҡталағы кроссвордтың яуаптарын табып, вертикаль бағанала 

сыҡҡан нигеҙ һҥҙ аша дҽрестең темаһын билдҽлҽйек. 

(Уҡыусыларҙың яуаптары - Аҡмулла) 
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III. Уҡыусыларҙың рефераттар менҽн сығыш яһауы. 
- Эйе, бҿгҿнгҿ дҽресебеҙ мҽшһҥр яҡтылыҡ йырсыһы  Мифтахетдин 

Аҡмуллаға бағышланған. Беҙ уның тормош юлы һҽм ижады менҽн 

танышырбыҙ. Һеҙгҽ уның тураһында белешмҽ тҿҙҿп, мҿмкин тиклем 

кҥберҽк мҽғлҥмҽт йыйып килергҽ ҡушылғайны. Кемдҽр ҽҙер? 

1-се уҡыусы. М. Аҡмулланың бала сағы, ҥҫмер йылдары, халыҡ 

араһында илгиҙҽр тормошо тураһында сығыш яһай. (уҡыусыларҙың 

сығыштары слайдтар менҽн нығытыла). 

(2-се слайд. Таҡтала М. Аҡмулланың  портреты кҥрһҽтелҽ). 

- Кем һуң ул Аҡмулла? Уның ысын исеме кем? (3-сҿ слайд. Таҡтала 

Мифтахетдин Камалетдин улы Камалетдинов Аҡмулла һҥҙҙҽре сыға). 

- Был исемде уға кемдҽр биргҽн?  

Аҡ сифаты айырым ҥҙенсҽлеккҽ эйҽ, аҡ кҥңелле, тура һҥҙле, 

ғҽҙеллекте яҡлаусы, аң-белем таратыусы булғаны ҿсҿн бирелгҽн. 

2-се уҡыусы шағирҙың ижад юлы, поэзияһындағы мҽғрифҽтселек 

идеялары тураһында сығыш яһай. 

 

IV. Ҽңгҽмҽ. 

- Уҡыусыларҙың М. Аҡмулланың тормош юлы, мҽғрифҽтселек 

идеялары  тураһындағы белемдҽре дҿйҿмлҽштерелҽ, һорауҙар бирелҽ.   

 

V. Дҽрестең маҡсатын билдҽлҽү. 

- М. Аҡмулла ижады менҽн танышырбыҙ, «Нҽсихҽттҽр» шиғыры 

ҿҫтҿндҽ эшлҽрбеҙ. (4-се слайд. Таҡтала дҽрестең  маҡсаты сыға). 

М. Аҡмулланың тормош юлын һҽм ижадын ҿйрҽнеп, килҽсҽк 

быуынға фҽһем булырлыҡ ҿндҽүҙҽре менҽн таныштырыу. 

Аҡмулла ижады нигеҙендҽ аң-белем, ғилем-һҿнҽр алыуға, юғары 

ҽхлаҡи сифаттар тҽрбиҽлҽүгҽ ынтылыш тҽрбиҽлҽү. 

 

VI. Тҿп ҿлҿш.Текст ҿҫтҿндҽ эш. 

(Ҽҫҽрҙең исемен аңлатып китеҥ) 

Нҽсихҽт - назидание, наставление, поучение. 

1. Шиғырҙы тасуири уҡыу. 

2 .Уҡыусыларҙың тасуири уҡыуы. 

- М. Аҡмулла нимҽлҽргҽ иғтибарҙы йҥнҽлтҽ?  Кешелҽргҽ иң кҽрҽкле, 

мҿһим, ҡиммҽт нҽмҽлҽрҙе һанап бирҽ. Тормошта юғары ҽхлаҡи 

нормаларҙы ҥтҽргҽ саҡыра. Йҽнҽшҽлҽге кешелҽргҽ иғтибарлы, ихтирамлы 

булырға ҿндҽй. 
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3. Һүҙлек һүҙҙҽре. (5-се слайд) 

 
4. Шиғырҙан Аҡмулла һанап киткҽн ҡиммҽттҽрҙе һанап китегеҙ. 

Улар нисҽҥ? Һеҙ нисек уйлайһығыҙ, ни ҿсҿн ул мотлаҡ 7 ҡиммҽт 

тураһында ҽйтҽ? 

- Башҡорттарҙа 7 һаны изге һан тип иҫҽплҽнгҽн, тормоштоң 7 терҽге 

тип аңлатҡан.Ул ғҽжҽйеп хикмҽтле һан: ҿҫтҽ 7 ҡат кҥк ҡатламы, аҫта 7 ҡат 

ер, йҽйғорҙоң 7 тҿҫҿ, аҙнаның 7 кҿнҿ, 7 быуынынды белеҥ шарт, моңдоң 7 

ҿнҿ, 7 диңгеҙ артына киткҽндҽр, кҥктҽ 7 йондоҙ - Етегҽн менҽн 

бҽйлҽгҽндҽр. 

VII. Ял минуты. 

Тын юлдарын киңҽйтеҥ ҿсҿн ошондай кҥнегеҥ эшлҽйек.(7-се слайд) 

 “Етегҽнем - ете йондоҙ, ете ҽйтһҽм, сауап булыр” тип бер тын 

алышта ҽйтҽ алһаң,, телҽгең ҡабул була, тигҽн ышаныу булған. Ҽйҙҽгеҙ, 

башта телҽгегеҙҙе уйлап, оҙон итеп эскҽ тын алып, ҽкрен генҽ сығарып, 7 

тапҡыр ошо юлдарҙы ҡабатлайыҡ. (уҡыусылар был кҥнегеҥҙе бер нисҽ 

тапҡыр ҡабатлай). 

VIII. Танышҡан шиғыр буйынса кластер тҿҙҿү. (8-се слайд) 

– Ете ҡағиҙҽне уҡып бирегеҙ. (Таҡтала һҥҙҙҽр пирамида рҽҥешендҽ 

сыға). Был схемала кҥренеҥенсҽ, тормошта  ҽхлаҡи-этик нормаларҙың иң 

юғары нҿктҽһен иман, ҽ нигеҙен тҽрбиҽ тҽшкил итҽ. Аҡмулла иң алға 

"иман" тҿшҿнсҽһен ҡуя һҽм кҥңел сафлығы, намыҫ, аҡыллылыҡ, нҽфсене 

тыя белеҥ, ҽҙҽплелек, сабырлыҡ, ихласлыҡ кеҥек сифаттарҙы уның менҽн 

айырылғыһыҙ бҽйлҽнештҽ ҡарай. 
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Һығымта яһау. 

IX. Аңлатмалы һүҙлектҽр менҽн эшлҽү. (Тҿрлҿ сығанаҡтарҙан 

кҽрҽкле мҽғлҥмҽтте ҥҙ аллы эҙлҽҥ, мҽғлҥмҽтте класташтарына 

еткереҥ). 

Таҡталағы терҽк һҥҙҙҽрҙе ҡулланыу, аңлатыу. 

X. Башҡа фҽндҽрҙҽ осраған нҽсихҽттҽр менҽн сағыштырыу. 

-Уҡыусылар, һеҙ ошоға оҡшаш нҽсихҽттҽр, ҿндҽҥҙҽр менҽн 

танышһығыҙмы, ниндҽй ҽҫҽрҙҽр уҡығанығыҙ бар? 

(уҡыусылар М. Аҡмулланың «Нҽсихҽттҽр»ен рус ҽҙҽбиҽтенҽн 7 

класта ҥтелгҽн “Поучение Владимира Мономаха” ҽҫҽре менҽн 

сағыштыралар, яҙылған иншалар иҫкҽ тҿшҿрҿлҽ, уҡыла). 

1. «Поучение  Владимира  Мономаха» (9-сы слайд) 

- уклоняйся от зла, делай добро, ищи мира и гони зло; 

- научись поступать благочестиво, языку удержанию, ума смирению, 

гнева подавлению, мысли чистоту блюсти, побуждая себя к добрым делам; 

- научись при старших молчать, мудрых слушать, старшим 

повиноваться, с равными себе и младшими в любви пребывать; 

(Уҡыусылар XX быуат ҽҙҽбиҽте ҿлгҿһҿ - Д.С. Лихачевтың “Земля 

родная” ҽҫҽре менҽн дҽ сағыштыралар). 

2. Һығымта яһау. 

- Уҡыусылар, XII  быуатта яҙылған  ҽҫҽр менҽн XIX, XX быуатта 

ижад ителгҽн ҽҫҽрҙҽр араһында уртаҡлыҡ бармы? Ниндҽй яҡтары менҽн 

ауаздаш? Ҡайһылары оҡшаш? Ниндҽй айырым яҡтары бар? (Уҡыусылар 

айырым һҽм оҡшаш яҡтарын һанап бирҽ). 

- Хҽҙерге кҿндҽ нҽсихҽттҽр ҽйтеҥ, ҿйрҽтеҥ, тҽрбиҽлҽҥ кҽрҽкме?. 

XI. Нығытыу күнегеүҙҽре. 
- Кешемен тигҽн кешегҽ иман, аҡыл, ҽҙҽп, ихлас, сабырлыҡ,шҿкҿр 

итҽ белеҥ  юлдаш булырға тейеш тип ҿйрҽтҽ шағир. 

- Беҙ Аҡмулла шиғыры нигеҙендҽ ысын кешенең портретын 

һҥрҽтлҽнек. 

Ысын кеше ниндҽй булырға тейеш? -Кешемен тигҽн кешегҽ иман, 

аҡыл, ҽҙҽп, ихлас, сабырлыҡ, шҿкҿр итҽ белеҥ  юлдаш булырға тейеш тип 

ҿйрҽтҽ шағир. 

Ошондай затты беҙ яҡшы, белемле, тҽрбиҽле, иманлы кеше тибеҙ. Ҽ 

яманды? Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, беҙҙең тормошта кире кҥренештҽр ҙҽ 

етерлек. Һанап бирегеҙ. Беҙ ҙҽ Аҡмуллаға эйҽреп, 1,2,3…7 тигҽс тҽ ни яман 

тип һанап, ҥҙебеҙ ҡобайыр яҙып ҡарайыҡ. (Дҽфтҽр биттҽре таратып бирелҽ, 

уҡыусыларҙың яҡынса ҥҙҙҽре тҿҙҿгҽн  шиғыр юлдары яҙыла). 

Тҿркҿмдҽрҙҽ эш. (ауыр ҥҙлҽштергҽн балаларға 1-2, кҿслҿ 

уҡыусыларға кҥберҽк шиғыр юлдары яҙырға тҽҡдим ителҽ). 

Бер тигҽс тҽ ни яман? 

Бер кемде лҽ тыңламай, эскҽн-тартҡан шул яман. 

Ике тигҽс тҽ ни яман? 
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―Ике‖лелҽр алырға дҽрес эшлҽмҽһҽң, шул яман. 

Ҿс тигҽс тҽ ни яман? 

Ҿҫтҿң-башың ҡарамай, сҽсең туҙһа, шул яман. 

Дҥрт тигҽс тҽ ни яман? 

Дуҫ ҡҽҙерен белмҽйенсҽ, уны һатһаң, шул яман. 

Биш тигҽс тҽ ни яман? 

Биш балаһын ҡарамай, ташлап киткҽн, шул яман. 

Алты тигҽс тҽ ни яман? 

Алтын ҡуллы ир-егеттҽр эшлҽмҽһҽ, шул яман. 

Ете тигҽс тҽ ни яман? 

Егет-ҡыҙҙар ҿйҿлҿшҿп, һҥгенһҽлҽр шул яман. 

XII. Баһалау. (уҡыусылар «Баһалау карточкалары» буйынса 

ҥҙҙҽренҽ ҡуйған билдҽлҽрен ҽйтҽлҽр, уҡытыусы баһалай). 

XIII. Ҿйгҽ эш. МИФТАХЕТДИН һҥҙенең һҽр хҽрефенҽ тура килгҽн 

кешегҽ хас сифаттарҙы яҙып килергҽ. 

XIV. Йомғаҡлау. 

- Бҿгҿнгҿ дҽрестҽ нимҽлҽр тураһында һҿйлҽштек, нимҽлҽр белдек?  

Яҡтылыҡ, ғҽҙеллек йырсыһы, мҽшһҥр Мифтахетдин Аҡмулланың 

исемен мҽңгелҽштереҥ ҿсҿн нимҽлҽр эшлҽнҽ? (9,10,11-се слайдтар). 

 

 
 

XV. Ильсур Тайсин башҡарыуында 

«Аҡмулла нҽсихҽттҽре» мҿнҽжҽтен тыңлау. 

 

Ҡулланылған ҽҙҽбиҽт: 
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Хҿсҽйенов Ғ.Б. . Ҽҙҽбиҽт ғилеме һҥҙлеге.- Ҿфҿ, 2006. 

Ҡунафин Ғ. С. Замандар балҡышы // Ҡунафин Ғ. С. Башҡорт 

мҽғрифҽтселек шиғриҽтенең гҽҥһҽре. -Ҿфҿ - 2006. – 168-189 б. 

Ҡунафин Ғ. С. Аҡмулла ижадында хитап жанры // Башҡортостан 

уҡытыусыһы. -2004.- № 6. 

Фҽйезова А. Мифтахетдин Аҡмулланың ―Нҽсихҽттҽр‖ шиғырына 

лингвостилистик анализ // Башҡортостан уҡытыусыһы. – 2006. - № 5. 

Галин С. Мҽғрифҽтсе шағир Аҡмулла // Башҡортостан уҡытыусыһы. 

– 1972. - № 8. 
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Мортазин Ҡ. Аҡмулла ижадында дини мотивтар // Башҡортостан 

уҡытыусыһы. – 2006. - № 7. 

Ҽюпов Б. 8 класта шағир ижадын ҿйрҽнеҥ тҽжрибҽһенҽн // 

Башҡортостан уҡытыусыһы. – 1981. -№ 12. 

Шакуров Р. З. Звезда поэзии. Мифтахетдин Аҡмулла. Жизнь. 

Творчество. Мировозрение. – Уфа ―Китап. 

 

ЗҼЙНҼБ БИИШЕВАНЫҢ ТОРМОШ ЮЛЫ ҺҼМ ИЖАДЫ. 

«ЙҼШҼҤ-ХЕҘМҼТ» ШИҒЫРЫ БУЙЫНСА  ДҼРЕС  КОНСПЕКТЫ 
 

Хафизова Ф. М., 

Бҽлҽбҽй районы 7-се  һанлы урта мҽктҽбе 
 

Маҡсат: Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Зҽйнҽб Биишеваның 

тормошо һҽм ижады тураһында ҥтелгҽндҽрҙе иҫкҽ тҿшҿрҿҥ, ҿҫтҽлмҽ 

мҽғлҥмҽттҽр биреҥ. Яҙыусының «Йҽшҽҥ – хеҙмҽт» шиғыры менҽн 

танышыу. Уҡыған шиғырҙы тормош менҽн бҽйлҽргҽ ҿйрҽтеҥ. 

Уҡыусыларҙың һҿнҽрҙҽр тураһында белемдҽрен тҽрҽнҽйтеҥ. Уҡыу 

техникаһын камиллаштырыу, һҥҙлек менҽн эшлҽҥ кҥнекмҽлҽрен нығытыу. 

Уҡыусыларҙың һҥҙлек, телмҽр һҽлҽтлектҽрен байытыу, тел байлығын 

арттырыу.   

Уҡыусыларҙың уҡыу, һҿйлҽҥ телмҽрен, һҥҙлек эше аша башҡорт 

һҥҙҙҽренең мҽғҽнҽлҽренҽ иғтибарын, ҡыҙыҡһыныуын ҥҫтереҥ. 

З. Биишеваның ижадына ихтирам, тҽржемҽ эштҽре аша һҥҙ тойғоһо, 

тел тойғоһо  тҽрбиҽлҽҥ. 

Дҽрес  тҿрҿ: яңы материал менҽн танышыу дҽресе. 

Уҡытыу методы: кҥрһҽтеҥ-аңлатыу, эҙлҽнеҥ методтары. 

Уҡытыу алымдары: ҽңгҽмҽ, һорау-яуаптар, мҽҡҽл ҽйтеҥ, 

карточкалар менҽн эш, таҡтала һҽм дҽфтҽрҙҽ эш, һҥҙлек менҽн эш, тҽржемҽ 

итеҥ, уҡытыусының тасуири уҡыуы, уҡыусыларҙың сылбырлы уҡыуы, 

ИКТ ҡулланыу, уҡыусыларҙың ҿй эше буйынса һҥрҽт тҿшҿрҿҥе, ял 

минуты, дидактик уйын, бармаҡ уйыны, сюрприз момент, ижади эш. 

Предмет буйынса һҿҙҿмтҽлҽр: Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы 

З. Биишеваның тормошо һҽм ижады тураһында ҿҫтҽлмҽ мҽғлҥмҽттҽр 

биреҥ, тасуири, етеҙ уҡыу кҥнекмҽлҽрен камиллаштырыу, бҽйлҽнешле 

телмҽр ҥҫтереҥ. 

Метапредмет буйынса һҿҙҿмтҽлҽр: дҽрестҽ ҡуйылған маҡсатты 

аңлау, уны тормошҡа ашырырға тырышыу, дҽреслектҽн кҽрҽкле 

мҽғлҥмҽтте таба белеҥ, ҥҙ эшеңде, парыңдың эшен тикшерҽ алыу,  

һҿнҽрҙҽрҙе белдерҽ торған һҥҙҙҽрҙе телмҽрҙҽ ҡулланыу, уҡыған шиғырҙы 

тормош менҽн бҽйлҽй белеҥ, һорауҙарға яуап биреҥ, ҥҙ белемеңде бҽйҽлҽҥ. 

Шҽхси һҿҙҿмтҽлҽр: туған телебеҙҙең матурлығын аңлау. 

Предмет ара бҽйлҽнеш: Башҡортостан мҽҙҽниҽте, рус теле. 
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Принциптар: фҽннилек, теория һҽм практика берлеге, эҙмҽ-

эҙлеклелек, коммуникатив. 

Яңы термин-тҿшҿнсҽлҽр: ҽсенеҥ, ҥкенес, танһыҡ ҡанманы, ҡул 

ҡаушырып. 

Йыһазландырыу: Зҽйнҽб Биишеваның портреты, ижадына 

бағышланған китаптар, һҥҙлектҽр, уҡыусыларҙың тема буйынса 

тҿшҿрҿлгҽн һҥрҽттҽре кҥргҽҙмҽһе, компьютер, презентация материалдары, 

электрон дҽреслек, аудиокассета (башҡорт халыҡ кҿйҿ), магнитофон, 

интерактив таҡта, мультимедиа проекторы, кроссворд һорауҙары һҽм 

ҽҫҽрҙҽн ҿҙҿк яҙылған карточкалар, таҡта, аҡбур, тҿҫлҿ ҡағыҙҙан киҫелгҽн 

тҥңҽрҽктҽр. 

Дҽрестең ҡыҫҡаса аннотацияһы: 

Психологик инеш. (6 минут) 

1.1. Психологик кҽйеф шарттары булдырыу. Уңыш ситуацияһы 

тыуҙырыу. 

Мотивация. (1 минут) 

2.1. Мҽҡҽл уҡыу. 

Уҡыу мҽсьҽлҽһен булдырыу. (5 минут) 

3.1. Артикуляцион  аппаратты кҿйлҽҥ. 

3.2. Дҿрҿҫ тын алыуға кҥнегеҥҙҽр.  

3.3. Артикуляцион кҥнегеҥҙҽр. 

3.4. Башҡорт теленең ҥҙенсҽлекле ҿндҽрен ҡабатлау. 

3.5. Фонетик-орфоэпик кҥнегеҥ.  

Дҽрестең маҡсатын, йҿкмҽткеһен булдырыу. Актуаллҽштереҥ. (5 

минут) 

4.1. Башҡарыласаҡ эштҽрҙе кҥҙаллау.  

4.2. Эштҽ ҡыйынлыҡ урынын булдырыу. 

Ғҽмҽли эштҽр.(7 минут) 

5.1. Ҥтелгҽндҽрҙе иҫкҽ тҿшҿрҿҥ. 

5.2. Яңы мҽғлҥмҽт биреҥ. 

5.3. Ҿй эшен тикшереҥ. 

5.4. Уйын ―Танау, баш, ҡолаҡ‖ 

Уҡыу ситуацияһының исемлеге. (12 минут) 

6.1. Шиғырҙың исеменҽ иғтибар итеҥ. 

6.2. Һҥҙлек эше. 

6.3. Шиғырҙы тасуири уҡыу, тҽржемҽ итеҥ. 

6.4. Ял минуты. 

6.5. Шиғырҙың йҿкмҽткеһе буйынса ҽңгҽмҽлҽшеҥ. 

6.6. Кроссворд буйынса  һҿнҽр  атамаларын ҡабатлау. 

6.7. Карточкалар буйынса эшлҽҥ. 

6.8. Бармаҡ уйыны. 

6.9. Кҥҙ гимнастикаһы. 

Нығытыу. (3 минут) 
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7.1. Схема буйынса эш. 

8. Рефлексия. (3 минут) 

8.1. Ҥҙбаһа.  

8.2. Уҡыусыларҙың тиҫтерҙҽренең эшен баһалауы. 

9. Ҿй эше. (2 минут) 

10. Йомғаҡлау. (1 минут) 

 

Дҽрестең киңҽйтелгҽн план-конспекты 

 
№ Үткҽреү 

технология

һы 

 

Уҡытыусы 

эшмҽкҽрлеге 

Уҡыусы эшмҽкҽрлеге Йыһаз-

дар 

Психологик инеш 
1 Психологик 

кҽйеф 

шарттары 

булдырыу. 

Уңыш 

ситуацияһы 

тыуҙырыу. 

У. Һаумыһығыҙ, балалар! 

Б. Һаумы, ҡояш!  

Һаумы, дуҫым!  

Һаумыһығыҙ, уҡытыусым!  

Дҽрес алдынан 

уҡыусыларҙы 

тҥңҽрҽккҽ 

баҫтырыу. 

Уҡыусыларҙың 

кҽйефен 

кҥтҽреҥ, рухи 

кҥтҽренкелек 

барлыҡҡа 

килтереҥ. Эшкҽ 

ҿндҽҥ. 

Ҡулдарҙы ҿҫкҽ 

кҥтҽреҥ. 

Бер-береңҽ 

ҡарау. 

Уҡытыусыға 

баш эйеҥ. 

Аудіо-

яҙ 

ма. 

(кҥңел-

ле  баш-

ҡорт 

халыҡ 

кҿйҿ 

яңғырай) 

У. Хҽйерле иртҽ! Бер-беребеҙгҽ 

ҡул биреп кҥрешҽйек. Бҿгҿн һеҙ 

бигерҽк тҽ яғымлы кҥренҽһегеҙ. 

Афарин, дуҫтарым! Ҽйҙҽгеҙ, бҿтҽ 

донъяны ла сҽлҽмлҽйек ҽле.  

Б. Хҽйерле иртҽ, ағастар! 

Хҽйерле иртҽ, ҡоштар! 

Хҽйерле иртҽ, тҽбиғҽт! 

  

У. Афарин! Ҽгҽр ҙҽ һеҙ  һҽр 

кҿндҿ бҿтҽ доньяны  

сҽлҽмлҽһҽгеҙ, яратһағыҙ, изге 

уйлы, һҽйбҽт кешелҽр булып 

ҥҫерһегеҙ. Был эштҽ мҽктҽптҽ 

алған белемдҽрегеҙ ҙҽ ярҙамға 

Ултырғыстарға 

ултырыу.  
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килер. Шуға кҥрҽ дҽресте 

башларға рҿхсҽт итегеҙ. 

Ултырығыҙ! 

 

 

 

Дҽрес алды 

шиғыры 

уҡыу 

У. Афарин! Яратҡан дҽрес алды 

шиғырҙарын ҡабатлап ҥтҽйекме? 

Б. Ҡабатлайыҡ. 

Донъяла иң матур ил- 

Ул минең Тыуған илем. 

Донъяла иң  матур тел- 

Ул минең туған телем. 

Башланып китте дҽрес,  

Беҙ матур ултырабыҙ. 

―4‖ле, ―5‖ле билдҽлҽрен 

Кҿн һайын арттырабыҙ. 

Кҥмҽклҽп шиғыр 

юлдарын 

ҡабатлау.  

 

  У. Эйе. Туған башҡорт телебеҙ, 

ҽҙҽбиҽтебеҙ ҥҙенең матурлығы, 

нескҽлеге менҽн беҙҙе 

һоҡландыра, беҙгҽ йҽн рҽхҽтлеге 

бирҽ. Быйылғы 2015 йыл 

президентыбыҙ В. Путин һҽм 

Башҡортостандың башлығы Р. 

Хҽмитов указдары менҽн 

Рҽсҽйҙҽ һҽм Башҡортостанда 

Ҽҙҽбиҽт йылы тип иғлан 

ителде. 

Балалар 

эмблеманы 

ҡарай. 

Интера

ктив 

таҡтала  

Ҽҙҽбиҽт 

йылы 

эмблем

аһы. (1-

се 

слайд) 

Мотивация 

2 Мҽҡҽл 

уҡыу 

Уҡыусылар! Дҽресебеҙҙең  

мҽҡҽлен уҡыйыҡ ҽле. 

У. Һеҙ был мҽҡҽлде нисек 

аңлайһығыҙ? 

Тырышып хеҙмҽт итеҥ нимҽгҽ 

килтерҽ? 

Тимҽк, һеҙ бҿгҿн дҽ тырышып 

эшлҽп, яңы белемдҽр ҥҙлҽштерҽ 

алырһығыҙ. 

Уҡыу эшмҽкҽрлегенең ниндҽй 

алымдарын ҡулланырбыҙ?  

Б. 1-се алым – мин нҽмҽне 

белмҽйем, 

2-се алым – ысулды ҥҙем табам. 

Таҡталағы 

мҽҡҽлде уҡыу. 

 

Таҡтала  

―Хеҙмҽт 

тҿбҿ-

хҿрмҽт‖ 

мҽҡҽле 

яҙылған 

Уҡыу мҽсьҽлҽһен булдырыу 

3 Артикуля-

цион 

аппаратты 

кҿйлҽҥ 

У. Хҽҙер интерактив  таҡтаға 

ҡарайыҡ ҽле. Бында шиғыр 

яҙылған. Уның менҽн ни 

эшлҽйек? 

Б. Уны уҡыйыҡ, ҿндҽрҙе дҿрҿҫ 

Орфоэпик, 

артикуляцион 

кҥнегеҥҙҽр 

менҽн телде, 

телмҽрҙе кҿйлҽҥ. 

Аҡбур, 

таҡтала 

яҙылған 

шиғыр.  
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итеп ҽйтергҽ ҿйрҽнеҥ кҥнекмҽһе 

ҥткҽрҽйек. 

 

 Дҿрҿҫ тын 

алыуға 

кҥнегеҥҙҽр 

―Тҽҙрҽне таҙартабыҙ‖ Танауҙан тын 

алыу, кире 

ауыҙҙан 

сығарыу. 

 

 Артикуля-

цион 

кҥңегеҥҙҽр 

У. Иң башта нимҽ эшлҽйек? 

Б. Артикуляцион ―Торба‖, 

―Йылмайыу‖ кҥнегеҥҙҽре 

Дежурҙы 

тыңлау. 

3 тапҡыр 

ҡабатлау 

 

 Башҡорт 

теленең 

ҥҙенсҽлекле 

ҿндҽренең 

ҽйтелешен 

ҡабатлайыҡ 

У. Ҽ хҽҙер? 

Б.Электрон дҽреслек буйынса 

башҡорт теленең ҥҙенсҽлекле 

ҿндҽренең ҽйтелешен 

ҡабатлайыҡ. 

Дикторҙы 

тыңлау. 

2 тапҡыр 

ҡабатлау. 

 

 Фонетик-

орфоэпик 

кҥнегеҥ 

У. Ҽ хҽҙер Н. Нҽжмиҙең 

шиғырын уҡыйыҡмы? 

Дежурҙы 

тыңлау. 

 

Б. Эйе. 

Хеҙмҽт кешене бар иткҽн, 

Хеҙмҽт- кешегҽ тормош, 

Хезмҽт ерҙҽге гҥзҽллек, 

Кешегҽ һауа, һулыш. 

Башҡорт 

теленең 

ҥҙенсҽлекле ҿн-

хҽреф, һҥҙҙҽрҙе 

дҿрҿҫ ҽйтеп, 

дежур уҡыусы 

артынан 

кҥмҽклҽп шиғыр 

ҡабатлау.  

Интерак

тив 

таҡтала 

Н. 

Нҽжми-

ҙең 

шиғыры  

Дҽрестең маҡсатын, йҿкмҽткеһен билдҽлҽү. Актуаллҽштереү 

4 Башҡарыла

саҡ эштҽрҙе 

кҥҙаллау  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У. Шиғыр нимҽ тураһында булды? 

Б. Хеҙмҽт тураһында. 

У. Тимҽк, бҿгҿн дҽрестҽ нимҽ 

эшлҽрбеҙ? 

Б. Хеҙмҽт тураһында ҽңгҽмҽ 

ҡорорбоҙ. 

Б. Һҿйлҽмдҽр  тҿҙҿрбҿҙ. 

Б. Шиғыр уҡырбыҙ.  

Б. Яҙыусының тормош юлын һҽм 

ижадын ҿйрҽнербеҙ. 

Б. Дҽфтҽрҙҽ эш башҡарырбыҙ. 

У. Бик кҥп эштҽр башҡарырға 

телҽйһегеҙ икҽн. Ул эштҽрҙе 

башҡарып, һеҙ нимҽгҽ 

ҿйрҽнерһегеҙ? 

Б. Белем арттырырбыҙ. 

Б. Һҿнҽрҙҽр тураһында белем 

тҽрҽнҽйтербеҙ. 

Иғтибарҙы 

таҡтаға 

йҥнҽлтеҥ 

Таҡтаға 

эленгҽн 

кҥргҽҙмҽ 

материалға, 

дҽреслектең 

алдан 

ҽҙерлҽп, 

асып 

ҡуйылған 

битенҽ 

таянып 

башҡарылас

аҡ эштҽрҙе 

кҥҙаллатыу 

 

З. Биишева 

портреты, 

З. Биишева 

ижады-на 

бағыш-

ланған 

китаптар 

кҥргҽҙмҽһе, 

дҽреслек 
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Б. Һҿнҽрҙҽр тураһында кҥберҽк 

белербеҙ. 

Б. Башҡорт телендҽ аралашырбыҙ. 

Б. Һҥҙлек запасын арттырырбыҙ. 

У. Эйе, балалар. Беҙ бҿгҿн һеҙҙең 

менҽн Башҡортостандың халыҡ 

яҙыусыһының тормошон һҽм 

ижадын артабан ҿйрҽнеҥҙе дауам 

итербеҙ, һҿнҽрҙҽр тураһында 

белем тҽрҽнҽйтербеҙ, тел 

байлығын арттырырбыҙ. Был – 

беҙҙең беренсе маҡсат. Уның  

шиғыры менҽн танышырбыҙ. 

Шулай уҡ уҡыған  шиғырҙы 

тормош менҽн бҽйлҽргҽ лҽ 

ҿйрҽнербеҙ. Был – беҙҙең икенсе 

маҡсат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Эштҽ 

ҡыйынлыҡ 

урынын 

табыу 

У. Беҙ инде яҙыусының тормош 

юлын һҽм  ижадын алдағы класта 

ҿйрҽнгҽн инек. Хҽҙер  «Тылсымлы 

сҽскҽ» макеты менҽн эшлҽясҽкбеҙ. 

Берҽмлҽп сҽскҽнең таждарын 

асып, сҽскҽ таждарындағы һҥҙҙҽр 

асылып бҿткҽс, уртала яҙылған һҥҙ 

менҽн матур һҿйлҽм тҿҙҿрбҿҙ.  

У. Дҽфтҽргҽ числоны, теманы Һҽм 

тҿҙҿгҽн һҿйлҽмде яҙайыҡ. 

У. Ҽ хҽҙер экрандағы 2-се слайдҡа 

ҡарағыҙ һҽм шиғырҙы уҡып 

дҽрестҽ нимҽ тураһында һҥҙ 

буласағын  кҥҙаллағыҙ? 

Б. Хеҙмҽт тураһында. 

Б. Һҿнҽрҙҽр тураһында. 

Б. Кеше тураһында 

Уҡыусылар 

таҡталағы 

сҽскҽнең 

таждарын 

асалар, 3-сҿ 

слайдты 

ҡулланып, 

һҿйлҽм 

тҿҙҿйҙҽр, 

таҡтала һҽм 

дҽфтҽрҙҽ 

яҙалар. 

 

Дҽфтҽргҽ 

числоны,  

теманы, 

һҿйлҽмде 

яҙыу 

З. Биишева 

- шағирҽ, 

драматург, 

«Һҿнҽрсе 

менҽн 

Ҿйрҽнсек» 

хикҽйҽтенең 

авторы, 

Салауат 

Юлаев 

исемендҽге 

«Тылсымлы 

сҽскҽ» 

макеты. 

Таҡта, 

аҡбур, 

дҽфтҽр-ҙҽр 

Интерактив 

таҡтала 3-сҿ 

слайд  
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дҽүлҽт 

премияһы 

лауреаты, 

Башҡортост

андың 

халыҡ 

яҙыусыһы. 

 

  У. Балалар, ишетелгҽн яуаптар 

дҿрҿҫмҿ икҽн? Ни ҿсҿн шулай 

уйлайһығыҙ? Кем иҫбатлап бирер?   

У. Беҙ тҿрлҿ яуаптар ишеттек, 

тимҽк, беҙ ҡыйынлыҡтар менҽн 

осраштыҡ, теҥҽл генҽ итеп яуап 

бирҽ алманыҡ. Ни ҿсҿн шулай 

булды? 

Б. Беҙ шиғырҙың йҿкмҽткеһен 

ҿйрҽнмҽнек ҽле.  

У. Дҿрҿҫ уйлайһығыҙ. Ни 

эшлҽйбеҙ? 

Б. Ҡыйынлыҡтан сығыу юлдарын 

эҙлҽйбеҙ. 

У. Ҥҙ алдыбыҙға ниндҽй маҡсат 

ҡуябыҙ? 

Б. Шиғырҙың йҿкмҽткеһен 

ҿйрҽнергҽ, уны тормош менҽн 

бҽйлҽргҽ.  

У. Был – икенсе маҡсат.  

Шиғыр беҙгҽ һҿнҽрҙе белдереҥсе 

һҥҙҙҽр тураһында белем алырға ла 

ярҙам итер.  

Тҿрлҿ 

яуаптар 

ҽйтҽлҽр. 

Ҡыйынлыҡ 

урынын һҽм 

сҽбҽбен 

билдҽлҽҥ 

 

  У. Эште нимҽнҽн башлайбыҙ? 

Б. Ҿй эшенҽн. 

У. Ярай улайһа, ҿйгҽ бирелгҽн 

эштҽрҙе тикшереп ҥтҽйек. 

һҥрҽттҽр 

буйынса 3-4 

баланан 

таҡтаға 

сығып нимҽ 

тҿшҿргҽндҽр

ен тасуири 

итеп 

һҿйлҽтеҥ 

«Беҙҙең 

баҡса» 

темаһы-на 

тҿшҿрҿл 

гҽн 

һҥрҽттҽр 

Уйын ―Та-

нау, баш, 

ҡолаҡ‖ 

 Кҿтҿҥсе – 

уҡыусы 

 

Ғҽмҽли эштҽр 

5 Ҥтелгҽнде 

иҫкҽ 

Яҙыусы З. Биишева 

тураһында бер нисҽ һорау 

Электрон дҽреслек 

буйынса З. 

З. 

Биишева 
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тҿшҿрҿҥ 

Яңы 
мҽғлҥмҽттҽр 

биреҥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Һығымта 

яһау. 

биреҥ, тормош юлын иҫкҽ 

тҿшҿрҿҥ, яңы мҽғлҥмҽттҽр 

биреҥ: 

У. Кем ул З. Биишева?  

Б. Башҡорт халыҡ яҙыусыһы, 

шағирҽ, һ.б. яуаптар. 

У. Ул ҡайҙа тыуған?  

Б. Тҿрлҿ яуаптар бирҽлҽр.  

У. Балалар ҿсҿн ниндҽй 

ҽҫҽрҙҽр яҙған? 

Б. Шиғырҙар, ҽкиҽттҽр. 

У. Балалар, З. Биишева 1908-

се йылдың 2 ғинуарында 

тыуған. Ул ҽкиҽттҽр, 

шиғырҙар, повестар, 

романдар ижад иткҽн. З. 

Биишева С. Юлаев 

исемендҽге  дҽҥлҽт премияһы 

лауреаты. 2013-сҿ йылда 

уның 105 йыллыҡ юбилейын 

билдҽлҽп ҥттек. 

У. З. Биишева ҽҙҽбиҽткҽ  

нимҽ аша килгҽн? 

Б. Халыҡ ижады, уның 

йырҙары, ҽкиҽттҽре, 

мҽҡҽлдҽре һ.б аша килгҽн. 

Ҽ бҿгҿн уның  шиғыры 

менҽн танышасаҡбыҙ. Ул 

―Йҽшҽҥ-хеҙмҽт‖ тип атала. 

Биишеваның 

биографияһын  

ҡысҡырып уҡыу, 

фотоальбом ҡарау, 

видеоролик ҡарау 

һҽм З. Биишеваның 

тауышын тыңлау 

 

Һорауҙарға яуап 

биреҥ, ҽңгҽмҽлҽшеҥ  

  

 

портре-

ты, 

яҙыусы-

ның 

китаптар 

кҥргҽҙмҽ 

һе, элек-

трон 

дҽреслек 

Уҡыу ситуацияһының исемлеге 

6

. 

 Шиғырҙың 

исеменҽ 

иғтибар 

итеҥ 

 

У. Балалар, шиғырҙың 

исеменҽ иғтибар итегеҙ 

ҽле. Нисек уйлайһығыҙ: 

һҥҙ нимҽ тураһында 

барасаҡ?  

Б. Хеҙмҽт тураһында. 

Һорауға яуап биреҥ 

 

Презен-

тация, 

интерак-

тив 

таҡта, 

проек-

тор 

һҥҙлек эше У. Эйе. Шиғырҙы 

уҡығансы һҥҙлек 

һҥҙҙҽре менҽн танышып 

ҥтҽйекме?  

Б. Эйе. 

У. Уларҙы һҥҙлек 

дҽфтҽренҽ яҙырға 

кҽрҽкме?  

Б. Кҽрҽк. 

У. Ни ҿсҿн? 

Һҥҙлек һҥҙҙҽрен дҽфтҽргҽ 

яҙыу. 

Һорауҙарға яуап биреҥ. 

 

Һҥҙлек 

һҥҙҙҽре 

интерак-

тив 

таҡтала 

4-се  

слайдта 

яҙылған, 

һҥҙлек 

китабы 
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Б. Иҫтҽ ҡалдырыу ҿсҿн. 

Б. Аңларға еңел булһын 

ҿсҿн. 

У. Бҿтҽ һҥҙҙҽрҙең дҽ 

тҽржемҽһе бармы?  

Б. Юҡ. 

У. Нимҽ эшлҽргҽ һуң? 

Б. Һҥҙлектҽн ҡарарға 

кҽрҽк. 

У. Һҥҙлектҽрҙе асығыҙ. 

Эште башланыҡ. 

Ҽсене – горе, горький. 

Үкенес- 

Танһыҡ ҡанманы-не 

насытилась 

Сҿсҿ- 

Ҡул ҡаушырып- 

бездельничать, ничего 

не делая. 

Түр-передний угол 

Ҡырыҫ-строгий, 

суровый 

Наҙлы-  

 

 Дҽреслектең 

188-се бите 

 

 

 

Шиғырҙы 

тасуири 

уҡыу 

У. Афарин, балалар! 

Иҫкҽ тҿшҿрҿгҿҙ ҽле, беҙ 

бҿгҿн Зҽйнҽб 

Биишеваның  ниндҽй 

шиғыры менҽн 

танышасаҡбыҙ?  

Б. ―Йҽшҽҥ-хеҙмҽт‖ 

У. Мин уҡый 

башлайыммы, ҽллҽ 

берҽй уҡыусымы?  

У. Йҽгеҙ ҽле, булмаһа, 

ҥҙем уҡып 

таныштырайым һеҙҙе . 

У. Шиғыр нимҽ 

тураһында? 

Б. Йҽшҽҥ, донъя, кҿрҽш. 

Б. Хеҙмҽт тураһында 

тип ҽйтергҽ лҽ була. 

У. Тексты нисек уҡырға 

кҽрҽк? 

Б. Ғорур итеп, шатлыҡ 

менҽн, интонация менҽн 

уҡырға кҽрҽк. 

Уҡыусыларҙың яуаптары. 

 

Уҡытыусының ҿлгҿлҿ 

уҡыуы. 

Уҡыусыларҙың тыңлауы, 

дҽреслек буйынса ҡарап 

барыуҙары, һорауҙарға 

яуап биреҥ. 

 

Дҽреслек 
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У. Тҽржемҽһен белмҽй 

тороп, ғорурланыу, 

шатлыҡ хистҽрен 

кҥрһҽтеп буламы? 

Б. Юҡ. 

Шиғырҙы 

тҽржемҽ 

итеҥ  

У. Нимҽ эшлҽргҽ һуң? 

Б. Тҽржемҽ итергҽ 

кҽрҽк. 

У. Ниндҽй тҽржемҽ 

итеҥҙе алабыҙ? 

Б. Парлап. 

У. Эшкҽ керештек. 

У. Ҡайһы парҙы 

тыңлайбыҙ?   

Һин Рҽмистең 

тҽржемҽһе менҽн 

ризамы?  

Ни ҿсҿн? 

У. Ҥҙ парың менҽн 

нисегерҽк тҽржемҽ 

иттең? 

У. Тҽржемҽселҽргҽ 

ниндҽй билдҽ ҡуйырға 

була? 

Һҥҙлек һҥҙҙҽрен 

ҡулланып, парлап 

тҽржемҽ итеҥ, теҥҽллек 

индереҥ. 

 

 

 

 

Балаларҙың яуаптары. 

 

  У. Шиғырҙың тҽҥге ике 

юлында автор нимҽ 

ҽйтергҽ телҽгҽн? 

У. Былай тип ҽйтергҽ 

кемдең хаҡы бар? 

У. Һеҙ, мҽҫҽлҽн, шулай 

тип ҽйтҽ  алаһығыҙмы? 

Балаларҙың яуаптарын 

тыңлау. 

 

Ял минуты У. Ял итеп алайыҡ. 

Б. Ял минуты бик тҽ 

кҽрҽк 

Дҽрестең уртаһында. 

Тҿрлҿ хҽрҽкҽттҽр яһау 

Арыуҙы оноттора. 

Хҽрҽкҽттҽр яһау.  

Шиғырҙың 

йҿкмҽткеһе 

буйынса 

ҽңгҽмҽлҽ 

шеҥ 

 

У. - Шағирҽ йҽшҽҥҙе 

нимҽ тип ҽйтҽ? 

Б. Хеҙмҽт, ти. 

У. Йҽшҽү-хеҙмҽт, 

кҿрҽш, үҫеш бит ул 
тигҽнде нисек 

аңлайһығыҙ? 

Б. Кеше тормошта 

хеҙмҽт итеп, кҿрҽшеп 

Ҽңгҽмҽ ҡороу. 

Дҽреслектҽн һҿйлҽмде 

табып уҡыу. 

 

 

 

 

 

 

Дҽреслек 
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һҿнҽри ҥҫешҽ.  

У. Шиғырҙың тҿп 

фекерен аңлатып 

ҡарағыҙ. Шағирҽ унда 

нимҽ ҽйтергҽ телҽгҽн?  

Б. Кеше хеҙмҽт итер 

ҿсҿн йҽшҽргҽ тейеш. 

Б. Эшлҽгҽн кеше генҽ 

хҿрмҽт ҡаҙана.  

У. Тимҽк, дҽрестең 

башында уҡыған мҽҡҽл 

бҿгҿнгҿ һҿйлҽшеҥгҽ тап 

килҽме? 

Б. Эйе.  

У. ―Хеҙмҽт тҿбҿ-

хҿрмҽт‖ тип ҽйтҽ 

алабыҙмы? 

Б. Тырышып хеҙмҽт 

иткҽн кеше хҿрмҽт һҽм  

ихтирам ҡаҙана. 

У. Зҽйнҽб Биишева  

һҿнҽре буйынса кем ул? 

Б. Шағирҽ, яҙыусы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроссворд 

буйынса  

һҿнҽр  

атамаларын 

ҡабатлау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Һығымта 

эшлҽҥ 

У. Ҽ һеҙ ниндҽй һҿнҽр 

эйҽлҽре булырға, 

хеҙмҽттҽ хҿрмҽт 

ҡаҙанырға телҽйһегеҙ? 

Һҿнҽр атамаларын 

ҡабатлап китҽйекме? 

Б. Эйе. 

1) Кем һатыу итҽ? 

(һатыусы) 

2) Кем йорттар тҿҙҿй? 

(тҿҙҿҥсе) 

3) Кем матур кҥлдҽктҽр 

тегҽ? (тегенсе) 

4) Кем картиналар яҙа? 

(рҽссам) 

5) Кем шиғырҙар яҙа? 

(шағир) 

6) Кем ҽҫҽрҙҽр ижад 

итҽ? (яҙыусы) 

7) Кем балалар 

тҽрбиҽлҽй? (тҽрбиҽсе) 

8) Кем матур йырҙар 

йырлай? (йырсы) 

Парҙар эше. Бер уҡыусы 

һорау бирҽ, икенсеһе    

таҡтаға сығып 

кроссвордты тултыра. 
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У. Был һҿнҽрҙҽргҽ эйҽ 

булыу ҿсҿн нимҽ 

эшлҽргҽ кҽрҽк? 

Б. Тырышып уҡырға. 

Б. Һҿнҽреңде яратырға. 

 Карточкалар 

буйынса 

эшлҽҥ. 

 

 

 

Һорауҙарға 

яуап биреҥ. 

У. Ҽ хҽҙер беҙ һеҙҙең 

менҽн З. Биишева 

ҽҫҽренҽн кескҽй генҽ 

ҿҙҿк уҡырбыҙ һҽм ике 

малайҙың хыялдарын 

белербеҙ. 

У. Дуҫтар ни ҿсҿн кҥп 

уҡырға тырыша? 

Б. Яратҡан һҿнҽрҙҽренҽ 

эйҽ булыу ҿсҿн. 

У. Улар ни ҿсҿн табип 

һҿнҽрен һайлайҙар? Һеҙ 

нисек уйлайһығыҙ? 

Б. Табип кешелҽргҽ 

ярҙам итҽ. 

Ҿҙҿктҿ ролдҽргҽ бҥлеп 

уҡыу. Автор, ике 

уҡыусы. 

 

Һығымта: 

Дҽфтҽргҽ 

ҡысҡаса 

ғына яҙыу. 

У. Һеҙ кем булырға 

хыялланаһығыҙ? Ошо 

турала ҡыҫҡаса ғына 

дҽфтҽрҙҽргҽ яҙайыҡ. 

Дҽфтҽргҽ яҙыу. 

Павло менҽн Ирек 

дуҫтар, бер синыфта 

уҡыйҙар. Улар хҽрби 

табип булырға 

хыялланалар. Мин ҥҫкҽс 

… булырға телҽйем. 

Карточ

калар 

 У. Афарин. Бер-ике баланан  уҡытыу. Дҽфтҽр

ҙҽр 

Ял итеҥ. 

Бармаҡ 

уйыны 

У. Ниндҽй бармаҡ 

уйынын уйнарға 

телҽйһегеҙ? 

Б. ―Был бармаҡ – 

олатай…‖ 

Бармаҡ уйынын уйнау  

Кҥҙҙҽр 

гимнастика

һы 

Алыҫҡа ҡарайбыҙ.          

Яҡынға ҡарайбыҙ.          

Ҿҫкҽ  ҡарайбыҙ. 

Аҫҡа ҡарайбыҙ.             

Уң яҡҡа ла ҡарайыҡ.  

Һул яҡҡа ла ҡарайыҡ.   

Ҡулдарҙы алға һоноп 

бармаҡтар осона ҡарау. 

Устарҙы кҥҙҙҽрҙе 

эргҽһенҽ ҡуйып ҡарау. 

Ҡулдар ҿҫтҽ, бармаҡ 

остарына ҡарау. 

Ҡулдар аҫта, бармаҡ 

остарына ҡарау. 

Ҡулдарҙы йҽйеп уң 

ҡулдың бармаҡ остарына 

ҡарау.   

Ҡулдарҙы йҽйеп, уң 
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ҡулдың бармаҡ остарына 

ҡарау.   

Нығытыу 

7 Схема 

буйынса      

эш. 

У. Ял да иттек. Эште 

дауам итҽйек ҽле. 

Интерактив таҡтала 5-се 

слайдта схема бирелгҽн. 

Был схема буйынса 

нимҽ эшлҽргҽ кҽрҽк? 

Б. Һҽр тҥңҽрҽк эсендҽге  

һорауҙы ҡулланып З. 

Биишева тураһында  

һҿйлҽргҽ кҽрҽк. 

У. Ҽйҙҽгеҙ, шағирҽ, 

яҙыусы тураһында 

белгҽндҽрҙе нығытып 

китҽйек.  

1) Ҡасан? Ҡайҙа? 

2)Ниндҽй? 

3) Кем? 

4) Нисек? 

 

 

У.Ҽ хҽҙер тикшереп 

ҡарайыҡ. 

Балаларҙың яуаптары. 

З. Биишева 1908 

йылдың 2 ғинуарында 

Кҥгҽрсен районы 

Туйымбҽт ауылында 

крҽҫтиҽн ғаилҽһендҽ 

тыуған. 

З. Биишева тҿрлҿ 

жанрҙарҙа ижад итҽ: 

шиғырҙар, поэмалар, 

ҽкиҽттҽр, драмалар, 

повестар, романдар яҙа. 

Ҽҙҽбиҽттҽге хеҙмҽттҽре 

ҿсҿн Башҡортостан 

Республикаһының С. 

Юлаев исемендҽге 

дҽҥлҽт премияһы, ҿс 

тапҡыр ―Почет билдҽһе‖ 

ордены менҽн 

бҥлҽклҽнҽ, 

Башҡортостандың 

халыҡ яҙыусыһы исеме 

бирелҽ. 

З. Биишеваның исемен 

мҽңгелҽштереҥ 

маҡсатында Кҥгҽрсен 

районында йорт-музей 

асыла. Район ҥҙҽгендҽ 

уның исемен йҿрҿткҽн 

мҽктҽп бар. Ҿфҿлҽге 

―Китап‖ нҽшриҽте уның  

исемен йҿрҿтҽ. 

Интерак-

тив 

таҡтала 5-

се слайд. 

 

 

 

 

 

 

 

Интерак-

тив 

таҡтала 

6-сы 

слайдты 

асыу 

 

 

Рефлекция 

8  Дҽресебеҙҙең маҡсаты ниндҽй 

ине? 

Маҡсатҡа ирештекме? 

Нимҽ белдек? 

Кемдҽр һҽйбҽт эшлҽне? 

Кемдҽр ҥҙҙҽрен маҡтай алалар? 

Кем иптҽшен маҡтарға телҽй? Ни 

ҿсҿн? 

Кем бҿгҿн алған белемен 

килҽсҽктҽ ҡуллана алам, бҿтҽһен 

Кҥмҽклҽп 

баһалар ҡуйыу. 
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дҽ аңланым тип уйлай, йҽшел 

тҥңҽрҽк кҥтҽрегеҙ.  

Кемгҽ ҽле белемдҽрен 

нығытырға кҽрҽк, һеҙ һары 

тҥңҽрҽк кҥтҽрегеҙ. 

Кемгҽ бҿгҿн бик ауыр булды, 

кемгҽ ярҙам кҽрҽк, ҡыҙыл 

тҥңҽрҽк кҥтҽрегеҙ. 

Бик тырышып эшлҽнегеҙ. 

Рҽхмҽт! 

Баһаларҙы ҡуйырға ярҙам итегеҙ 

ҽле, балалар! 

Ҿй эше  

9  1. «Йҽшҽҥ-хеҙмҽт» шиғырын 

тасуири уҡырға ҿйрҽнергҽ. 

2. Зҽйнҽб Биишеваның 

тормошона, ижадына 

ҡағылышлы материалдар 

табырға. 

  

Йомғаҡлау 
10  У. Дуҫтарым! Һеҙ бҿгҿн бик кҥп 

нҽмҽлҽрҙе белдегеҙ, иҫкҽ 

тҿшҿрҙҿгҿҙ, дуҫ булып эштҽрҙе 

башҡарҙығыҙ. Рҽхмҽт! Килҽһе 

дҽрестҽ осрашҡанға тиклем һау 

булығыҙ! 

  

 

Тҿп ҽҙҽбиҽт: 

1. Толомбаев  Х.А.,  Нҽбиуллина М.М.  Башҡорт  теле:  Рус 

мҽктҽптҽренең 2-се  класында уҡыусы башҡорт балалары  ҿсҿн  дҽреслек. 

 – Ҿфҿ : Китап, 2009. 

2. Ғҽбитова З.М. Телмҽр  ҥҫтереҥ дҽрестҽре.  – Ҿфҿ: Китап, 2009. 

3. Башҡортса --русса  мҽҡҽлдҽр  һҽм  ҽйтемдҽр  һҥҙлеге. –  Ҿфҿ: 

Китап, 1994. 

4. Ял минуттары ҿсҿн кҥнегеҥҙҽр. Методик ҡулланма. Тҿҙҿҥселҽр: 

 Иҫҽнғолова Ҽ.Ф., Дҽҥлҽтҡолова Г.Ш. – Ҿфҿ: Эшлекле династия, 2008. 

5. Аслаева Р.Ғ. Телмҽр һҽм зиһен. – Ҿфҿ, 2005. 

6. Аслаев Т.Х., Исламғолова Ы.Ҽ. Уйнат, уйлат баланы: Уҡытыусы 

ҿсҿн ҡулланма. – Ҿфҿ, 1993. 

7. Аҙнабаева Ф.Г., Нафиҡова З.Г. Тылсымлы ҿндҽр: Методик 

ҡулланма. – Ҿфҿ: БМКИ, 2004. 

 

Ҿҫтҽлмҽ ҽҙҽбиҽт: 
1. Жемчужины детской башкирской литературы. / Составитель – 

В.С. Мавлетов/ –  Уфа, 2005. 
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2. Ғҽбитова З.М. Телмҽр  ҥҫтереҥ дҽрестҽре.  – Ҿфҿ: Китап, 2009. 

3. Башҡортса-русса  мҽҡҽлдҽр  һҽм  ҽйтемдҽр  һҥҙлеге. –  Ҿфҿ: 

Китап, 1994. 

4. Тел  тҿҙҽткестҽр, тиҙҽйткестҽр, һанамыштар. Тҿҙҿҥселҽре: 

Иҫҽнғолова Ҽ.Ф.,  Дҽҥлҽтҡолова Г.Ш. – Ҿфҿ: Эшлекле династия, 2008. 

5. «Башҡортостан уҡытыусыһы», «Аҡбуҙат», «Аманат» журналдары; 

―Йҽншишмҽ‖, ―Нарыштау‖ гҽзиттҽре. 

 

 

Ғ. ИБРАҺИМОВ. ―КИНЙҼ‖ ТАРИХИ РОМАНЫ 
 

Закирова С.Х., 

Бҽлҽбҽй районы  

Приют эшселҽр ҡасабаһының 

7-се дҿйҿм белем биреҥ мҽктҽбе  
 

Класс: 8 

Дҽреслек: Ғ.Б. Хҿсҽйенов, М.Ғ. Ғималова.   

Туған ҽҙҽбиҽт. Урта мҽктҽптең 8 класы ҿсҿн дҽреслек- хрестоматия, 

2008 й., Ҿфҿ: Китап, 2008 й., II баҫма. 

Дҽрескҽ методик кҥрһҽтмҽлҽр. 

―Ҽҙҽбиҽт дҽресе...  Юғары  кимҽлдҽ ҽҙерлҽнеп, дҿрҿҫ ойошторолған 

дҽрес уҡыусыларҙы тормоштоң серле кҥренештҽренҽ алып инҽ, һоҡланғыс 

йҽ тетрҽткес уй-кисерештҽр, хистҽр донъяһында, кинҽйҽле, хикмҽтле 

матурлыҡтар эсендҽ йҿрҿтҽ. Уҡыусыларҙың бер ҽҙҽбиҽт дҽресендҽ алған 

рухи ынтылышы, кисерештҽр юғарылығы бҥтҽн предметтарҙы ҿйрҽнеҥгҽ 

лҽ ыңғай йоғонто яһарға тейеш‖ (М. Иҙелбаев). 

Уҡыу-уҡытыу процессында яңы технологиялар ҡулланыу – заман 

талабы. 

Бҿгҿн уҡытыусынан кҥп нҽмҽ талап ителҽ: ҥҙ фҽнеңде яҡшы белеҥ, 

уҡыусыларҙың фекерлҽҥ һҽлҽтен ҥҫтереҥ, уҡыу-танып белеҥ эшсҽнлеген 

ойоштороу, рухи һҽм физик ҥҫешен тҽьмин итеҥ. 

Шуға кҥрҽ дҽрестҽрҙҽ мҽғлҥмҽти технологияларҙы ҡулланыу ҙур 

мҿмкинселектҽр бирҽ: дҽрестең ҽһҽмиҽтен арттыра, ҡыҫҡа ваҡыт эсендҽ 

кҥп яҡлы мҽғлҥмҽт менҽн эшлҽҥ сараһы ла булып тора. 

Тарихи шҽхестҽргҽ бағышланған дҽрестҽрҙҽ компьютер тҿп ярҙамсы. 

Сҿнки презентацион программаларҙы тҿҙҿгҽндҽ, уҡытыусы уның эсенҽ бик 

кҥп материал: фотоһҥрҽттҽр, архив документтары, схемалар, карталар, һ.б. 

һала. Видеофильмдар ҡарау дҽресте тағы ла йҽнлҽндерҽ, тарихи 

кҥренештҽргҽ икенсе кҥҙлектҽн ҡарарға ярҙам итҽ. 

Тел һҽм ҽҙҽбиҽт дҽрестҽрен уҡытыуҙың сиге юҡ. Бары тик эҙлҽнергҽ, 

яңылыҡҡа ынтылырға, ҡуйылған маҡсатҡа ҡыйыу атларға ғына кҽрҽк. 

Инновацион технология элементтарын урынлы файҙаланыу ҙа, һис шикһеҙ, 

эшебеҙҙҽ тик уңыш ҡына килтерҽсҽк. 
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Дҽрескҽ аннотация. 

Инеш дҽрестҽр уҡыусыларҙы ҽҫҽрҙе аңлы һҽм эмоциональ ҡабул 

итеҥгҽ ҽҙерлҽҥ, уларҙың иғтибарын яңы темаға туплау, ҡыҙыҡһыныуҙарын 

арттырыу һҽм ҽҫҽрҙе аңлы ҥҙлҽштереҥгҽ ярҙам итеҥ маҡсатында ҥткҽрелҽ. 

Дҽрескҽ тҥбҽндҽге маҡсаттар ҡуйылды:  

1. Башҡорт халҡының кҥренекле яҙыусыһы Ғ. Ибраһимовтың 

тормош һҽм ижад юлына байҡау, ―Кинйҽ‖ романынан ҿҙҿк менҽн 

танышыуҙы башлау;  

2. Ҥҙ аллы фекерлҽҥҙе тҽрҽнҽйтеҥ, бҽйлҽнешле телмҽр ҥҫтереҥ, 

тасуири уҡыу кҥнекмҽлҽрен булдырыу;  

3. Яҙыусының ҽҫҽрҙҽре аша Тыуған илгҽ, ергҽ, телгҽ, халыҡҡа, 

тарихҡа ҡарата һҿйҿҥ тҽрбиҽлҽҥ. 

Дҽрес уҡыусыларҙа тейешле эмоциональ кҽйеф булдырып, 

ҡыҙыҡһыныу уятып, дҽрестҽ ҥҙлҽштерҽ торған яңы материалды еңел ҡабул 

итеҥгҽ ҡоролған. Презентация ҡулланыу, ―Кинйҽ абыҙ‖ға бағышланған 

фильм ҡарау дҽрестең тҿрлҿ этаптарын асыҡлай, тарихи ваҡиғаларҙы 

уҡыусыларҙың ҡабул итеҥенҽ булышлыҡ итҽ. Документ-камера ҡулланыу 

уҡыусыларҙың яуаптарын тикшерергҽ, уҡытыусы менҽн уҡыусы араһында 

диалог тыуҙырырға ярҙам итҽ.  

Дҽрес, яңы быуын стандарттарына ярашлы тҿҙҿлҿп, уҡыусыларҙа 

эшмҽкҽрлек һҽм инновацион рух, тҽҥҽкҽллек, ҥҙеңҽ яуаплылыҡ, вазифа 

алыу сифаттарын ҥҫтереҥ алымдарына нигеҙлҽнеп маҡсатына иреште. 

Ҡулланылған ҽҙҽбиҽт: 

1. Идельбаев М.Х. Методика  преподавания  литературы. Учебник  

для студентов филологических факультетов вузов. – Уфа: РИЦ БашГУ, 

2011. – 210 с. 

2. Юлмҿхҽмҽтов  М. Б. IV–VIII кластар ҿсҿн башҡорт теле һҽм 

ҽҙҽбиҽте дҽрестҽрендҽ бҽйлҽнешле текст һҽм уның тҿҙҿлҿшҿн ҿйрҽнеҥ 

буйынса программа (эксперимент ҿсҿн). – Мҽскҽҥ, 1983. – 24 б. 

3. Кулбахтин Н.М. Башкирские вожди Крестьянской войны 1773- 

1774 годов. 

4. Башкортостан: Краткая энциклопедия. Гл. ред. Р. З. Шакуров, 

 Научное издательство "Башкирская энциклопедия", 1996 г. 

5. ―Ағиҙел‖ ж-лы, Ҿфҿ, 2009. 12 (1041). 

Тема: Ғ. Ибраһимов. “Кинйҽ” романы. 

Маҡсат: башҡорт халҡының кҥренекле яҙыусыһы Ғ. Ибраһимовтың 

тормош һҽм ижад юлына байҡау, ―Кинйҽ‖ романы менҽн танышыуҙы 

башлау; ҥҙ аллы фекерлҽҥҙе тҽрҽнҽйтеҥ, бҽйлҽнешле телмҽр ҥҫтереҥ, 

тасуири уҡыу кҥнекмҽлҽрен булдырыу; яҙыусының ҽҫҽрҙҽре аша Тыуған 

илгҽ, ергҽ, телгҽ, халыҡҡа, тарихҡа ҡарата һҿйҿҥ тҽрбиҽлҽҥ. 

Предмет-ара бҽйлҽнеш: тарих-мҽҙҽниҽт-география. 
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Йыһазландырыу: компьютер, мультимедиа проекторы, экран, 

презентация, Ғ.Ибраһимовтың китаптары, видеофильм ―Кинйҽ абыҙ‖ (реж. 

Ҽнҥҽр Нурмҿхҽммҽтов), документ-камера. 

Дҽрес барышы: 

I. Ойоштороу мҽле. 

1. Һаулыҡ һорашыу. 

2. Психологик кҽйеф тыуҙырыу. 

- Дҽрес иҫтҽ ҡалырлыҡ итеп ҥтһен ҿсҿн изге ниҽттҽр генҽ телҽйек. 

Кҥгебеҙ аяҙ, кҿнҿбҿҙ файҙалы эш менҽн башланһын. 

3. Проблемалы ситуация тыуҙырыу. 

- ―Тарихи роман‖ тигҽн тҿшҿнсҽ нимҽне аңлата? 

4. Дҽрестең маҡсатын асыҡлау. (1 слайд) 

- Уҡыусылар, һеҙ ҥткҽн дҽрестҽрҙҽ башҡорт халҡының ҥҙ азатлығы 

ҿсҿн кҿрҽше тураһында бик кҥп ҽҫҽрҙҽр менҽн таныштығыҙ.  

- Ни ҿсҿн халыҡ ер-һыуын һаҡлап яуға кҥтҽрелҽ? Башҡорт 

батырҙарынан кемдҽрҙе ҽйтҽ алаһығыҙ? Ниндҽй яҙыусылар был темаларға 

мҿрҽжҽғҽт иткҽн икҽн? 

II. Тҿп ҿлҿш.  

1. Ғ. Ибраһимовтың тормош һҽм ижад юлы менҽн танышыу. 

- Беҙҙең ҽҙҽбиҽттҽ кҥп кенҽ яҙыусылар тарихҡа, башҡорт халҡының 

ҥткҽненҽ иғтибар бҥлҽлҽр. Ғ. Ибраһимов ―Кинйҽ‖ романы менҽн башҡорт 

ҽҙҽбиҽтенҽ тос ҿлҿш индерҙе, быға тиклем аҙ яҡтыртылған тарихи осорҙо 

сағылдырҙы. 

а) Яҙыусы тураһында.( 2-5 Слайд). Дҽфтҽрҙҽ эш. (Уҡыусылар 

мҿһим ваҡиғаларҙы теркҽп бара). 

- Ғ. Ибраһимов тураһында ижадташ дуҫы С. Поварисов нимҽ ти: 

―Ғҽли Ибраһимов кешелекле, ижтиһадлы, сабыр тҽбиғҽтле, хеҙмҽт 

һҿйҿҥсе шҽхес ине. Ул беҙҙең кҥңелдҽрҙҽ фҽҡҽт яҡшы хис-тойғолар 

ҡалдырып китте. Ул ҥҙ ихтыяжы ҿсҿн генҽ тҥгел, бҿтҽ башҡорт ҽҙҽбиҽте 

ҥҫешен ҡайғыртып йҽшҽне. ―Кинйҽ‖ кеҥек романдың ижад ителеҥе шуға 

ла бҽйлҽнгҽндер, бҽлки.‖  

б) Кем ул Кинйҽ Арыҫланов?  (6 Слайд). 

1. Ҿҫтҽлмҽ мҽғлҥмҽт. Кинйҽ Арыҫланов музейы. 

Музей Кҿйҿргҽҙе р-ны Кинйҽабыҙ ауылында урынлашҡан (2001 й). 

Бында Кинйҽ Арыҫлановтың бюсы, ―Е. Пугачев һҽм Кинйҽ Арыҫлановтың 

осрашыу‖ диорамаһы (картина), һ.б. тарихи экспонаттар бар. 

Легенда буйынса Кинйҽ Арыҫланов кҥмелгҽн урын «Ҽҥлиҽ ҡҽбере» 

тип атала, унда һҽйкҽл асылған. 

в)―Кинйҽ‖ романының яҙылыу тарихы. (7 слайд). 

1977 й. - ―Кинйҽ‖ тарихи романының беренсе китабы, 1987 й. икенсе 

китабы донъя кҥрҽ. Ҙур кҥлҽмле эпик ҽҫҽр яҙыусынан тарихи осорҙо, 

документарҙы ныҡлап ҿйрҽнеҥҙе, эҙлҽнеҥҙҽр талап итҽ. 
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Яҙыусы тҽҥге китабы ―Тапалған йҽйлҽҥ‖, икенсеһе - ―Ил ағаһы‖нда 

башҡорт халҡының XVIII быуаттағы тормошо һҽм кҿрҽше, халыҡты 

ихтилалға алып килгҽн сҽбҽптҽрҙе һҥрҽтлҽй. 1773- 1775 й-ғы Крҽҫтиҽндҽр 

һуғышында Пугачевтың кҥренекле кҿрҽштҽше, кҽңҽшсеһе, ихтилал 

етҽкселҽренең береһе булған, тарихта һҽм нҽфис ҽҙҽбиҽттҽ бығаса 

бҿтҿнлҽй яҡтыртылмаған Кинйҽ Арыҫланов образын ижад итеҥ ҿсҿн кҥп 

кҿс һала. 

Романдың беренсе китабы ун бҥлектҽн тора. Һҥҙ илдҽге хҽлдең 

киҫкенлҽшҽ барыуы, Кинйҽнең шҽхес булып формалашыуын сағылдыра. 

Икенсе китабы Кинйҽ Арыҫлановтың Пугачев кҥтҽрелешенҽ ҡушылыуы 

менҽн тамамлана. 

2. “Кинйҽ абыҙ” фильмынан ҿҙҿк ҡарау. (ваҡыты: 07:40- 05:15) 

.Реж. Ҽнҥҽр Нурмҿхҽммҽтов, сц. Авторы - С. Сурина. Кинйҽ ролендҽ - 

Рауил Ғҽлин. 

- Уҡыусылар, Кинйҽ Арыҫланов һеҙҙең кҥҙ алдында ниндҽй шҽхес 

булып баҫты?  

- Батыр башҡорт халҡына нимҽ ҽйтеп ҡалдыра? 

Артист Р. Ғҽлин был образды асып бирҽ алғанмы? 

III. Романдан ҿҙҿк уҡыу. (28- 32-се бит.). 

1. Һҥҙлек эше: ( 8 слайд). 

Саруа -халыҡ массаһы; 

Наибы - ярҙамсыһы; 

Ябауыл - һҿжҥм итеҥсе тҿркҿм; 

Улъя - трофей; 

Ибтидаи - башланғыс. 

2. Сылбырлап уҡыу. 

3. Ҽҫҽр йҿкмҽткеһе буйынса ҽңгҽмҽ. 

- Ваҡиғала ниндҽй осор һҥрҽтлҽнгҽн? 

- Ниндҽй тарихи шҽхестҽр телгҽ алына? 

IV. 1. Микроһығымта.  

- Ҽҫҽрҙең яҙылыу тарихы тураһында нимҽ белдегеҙ? 

- Хикҽйҽнең тҿп темаһы? 

- Автор был ҽҫҽр аша нимҽ ҽйтергҽ телҽгҽн? Идеяһын асыҡлағыҙ. 

- Дҿрҿҫ,“Кинйҽ” романы тарихыбыҙға, халҡыбыҙҙың 

ҡаһармандарса кҿрҽшенҽ хҿрмҽт тойғоһо тҽрбиҽлҽй. (9-10 Слайд). 

- Ҿҙҿктҽн Кинйҽнең атаһы Арыҫландың уй-борсолоуҙарын табып 

уҡып кҥрһҽтҽгеҙ. Улар урынлымы? 

2. ― Батыр тауы”н бергҽлҽп ҿйҽйек. Дҽфтҽрҙҽ эш. 

Уйын. Бер ыңғайҙан ял да итеп алырбыҙ. 

- Һеҙ, батырлыҡ, тыуған ил тураһында мҽҡҽлдҽр яҙырға тейешһегеҙ. 

Беренсе мҽҡҽл 8 һҥҙҙҽн торһа, һуңғылары кҽмей барырға тейеш. 

-Уҡыусылар, яуаптарығыҙҙы документ-камера аша тикшерербеҙ. 

Мҽҫҽлҽн,  
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Ир терҽге - ер. 

Ерһеҙ кеше - илһеҙ кеше. 

Яуҙан ҡасып ҡайтҡансы, яралы ҡайт. 

Батыр ҥҙе ҥлһҽ лҽ, исеме ҥлмҽҫ. 

Батыр ҥҙе ҿсҿн тыуыр, халҡы ҿсҿн ҥлер. 

Ир аҡылы - бер алтын, ил аҡылы - мең алтын. 

- Бик фҽһемле мҽҡҽлдҽр яҙғанһығыҙ, уҡыусылар. Халҡыбыҙҙың ижад 

емештҽрен артабан да телмҽрегеҙҙҽ ҡулланығыҙ, байытығыҙ. 

V. Рефлексия. 

- Дҽрестҽ алған белем килҽсҽктҽ һеҙгҽ ниндҽй яҡтан ярҙам итер? 

- Батырҙар тураһында уҡығандан һуң кҥңелдҽ ниндҽй уйҙар тыуа, 

егеттҽр? 

VI. 1. Йомғаҡлау.(11 Слайд). 

- Яҙыусы ―Кинйҽ‖ романында ниндҽй проблема кҥтҽрҽ? 

- Дҿрҿҫ, Тыуған еребеҙҙе, телебеҙҙе, Алдар һҽм Кҥсемдҽр, Ҡараһаҡал 

һҽм Батыршалар, Кинйҽ һҽм Салауаттар яулаған иректе һаҡларға ҿндҽй. 

Шул саҡта ғына килҽсҽк ышаныслы, ҿмҿтлҿ булыр.  

- Башҡорт халҡының тарихын яҡтыртҡан ҽҫҽрҙе уҡыуҙы алдағы 

дҽрестҽрҙҽ лҽ дауам итербеҙ. 

2. Уҡыусыларҙың яуаптарын баһалау. 

3. Ҿй эше:  

1. II, III бҥлектҽрҙе уҡып һорауҙарға яуап бирегеҙ. 

2. Башҡорт ҽҙҽбиҽтендҽге тарихи романдар тураһында мҽғлҥмҽт 

ҽҙерлҽгеҙ. 

 

―ЯҠТАШ ЯҘЫУСЫЛАР МЕНҼН ОСРАШЫУ‖ 

(дҽрес-хҽтер) 
 

Йҽғҽфҽрова Зҿлфиҽ Урал ҡыҙы, 

Ауырғазы районы 2-се Талбазы урта мҽктҽбе 
 

Маҡсат: яҡташ яҙыусылар ижадына ҡыҙыҡһыныу уятыу; ҽҙҽбиҽткҽ, 

ҽҙҽби ҽҫҽрҙҽрҙе уҡыуға телҽк булдырыу; тасуири уҡыу кҥнекмҽлҽрен 

ҥҫтереҥ; уҡыусыларҙың һҿйлҽҥ телмҽрен, ҥҙ аллы эҙлҽнеҥ кҥнекмҽлҽрен 

нығытыу; презентациялар эшлҽргҽ ҿйрҽнеҥ. 

Йыһазлау: таблицалар, буклеттар, папкалар, энциклопедия, 

портреттар, гҽзит-журнал материалдары, аудиояҙма, Ҽҙҽбиҽт йылының 

эмблемаһы. 

Эпиграф : Эй, кешелҽр! Боролоп ҡарағыҙсы, 

                   Арағыҙҙа кҥпме талант бар! 

                   Хҽстҽрлерҽк булып ҡарағыҙсы, 

                   Ятып ҡалмаһындар таланттар! 

I. Уҡытыусы: - (эпиграф уҡыла). Шағир Рафаэль Сафиндың 

―Аҫылташ һҽм талант хаҡында‖ исемле ҽҫҽренҽн алынған был юлдарҙа 
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донъяла йҽшҽҥсе һоҡланғыс, талантлы кешелҽрҙең ҡҽҙерен ваҡытында 

белергҽ, уларҙы ситлҽп урамаҫҡа кҽрҽклегенҽ баҫым яһала. Эйе, ер йҿҙҿндҽ 

Хоҙай тҽғҽлҽ тарафынан яратылған ҙур кҿс-һҽлҽткҽ эйҽ булған шҽхестҽр 

бихисап. 

- Беҙҙең районда тыуып-ҥҫкҽн ниндҽй шағир, яҙыусыларҙы 

белҽһегеҙ? (уҡыусыларҙың яуаптары: Ғҽлимйҽн Ибраһимов, Рҽшит 

Назаров, Фҽнҥзҽ Нҽҙершина, Салауат Рҽхмҽтуллин, Флҥзҽ Мырҙабаева, 

Ҽлфиҽ Ҽсҽҙуллина, Вҽрис Аҡбашев, Зифа Нагаева һ.б.) 

- Бҿгҿн беҙ уларҙы иҫкҽ алып, хҽтерлҽп китербеҙ. (алдан ҽҙерлҽнгҽн 

уҡыусылар сығыш яһай) 

II. 1. Ғҽлимйҽн Ибраһимов – яҙыусы, ғалим һҽм йҽмҽғҽт 

эшмҽкҽре. Солтанморат ауылында 1887 йылдың 12 мартында тыуған. 

"Хҿсҽйениҽ", ―Ғҽлиҽ‖ мҽҙрҽсҽлҽрендҽ белем алған. Ҥҙенең тҽҥге 

хикҽйҽлҽрендҽ ҥк заманының мҿһим мҽсьҽлҽлҽрен кҥтҽреп сыға, 

патриархаль тҽртиптҽргҽ ҡаршы барыусы яҡты образдар тыуҙыра. 

Уның исеме Ҡазандағы Тел, ҽҙҽбиҽт һҽм сҽнғҽт фҽнни-тикшеренеҥ 

институтына бирелгҽн, Ҿфҿлҽ уның исемендҽге бульвар бар, ҽ тыуған 

ауылы Солтанморатта 1987 йылда йорт-музейы асылған. 

Солтанморат ауылы тағы ла бер шҽхес биргҽн. Ул – драматург, 

Башҡортостандың Яҙыусылар союзы ағзаһы Фҽрит Богданов. ―Иртҽнге 

томан‖, ―Тҿнгҿ ҡунаҡ‖, ―Кҥпер‖ һ.б. ҽҫҽрҙҽр авторы ул. 

Ҥҙенең шиғырҙарында Тыуған ил, тыуған ер һҽм улар алдында 

кешенең яуаплылығы хаҡында тҽрҽн тулҡынланыу менҽн бҽйҽн итеҥсе 

ҽҙип тҽ Солтанморат ерендҽ донъяға ауаз һалған. Салауат Рҽхмҽтуллин 

1942 йылдың 1 февралендҽ тыуған. 

“Ауырғазым минең, Ауырғазым” шиғыры уҡыла. 

Малай саҡта балыҡ ҡармаҡланым, 

Ат йҿҙҙҿрҙҿм ҥҫмер сағымда. 

Ауырғазым минең, Ауырғазым, 

Буйҙарыңда ҥҫкҽн ҡыҙҙы һҿйҿп, 

Хыялландым йҽшлек таңымда... 

Кҥңелдҽрҙе ҽйҙҽп ағаһың һин, 

Иркҽлҽнеп кҥкшел тауҙарға... 

Моңло йҽнем, моңло йырың тыңлап, 

Бар донъяһын онотоп китеп барған 

Һинең менҽн ҽллҽ ҡайҙарға... 

Һин булғанға бар һағыныр ерем – 

Кҥңелем һине ҿҙҿлҿп һағынған!.. 

Ауырғазым минең, Ауырғазым, 

Ғҥмеремдең башы һиндҽ ҡалған, 

Йырым башы һинҽналынған... 

Һиңҽ ҡайттым юлдар, йылдар уҙып 

(Ҡайтам тиеп кҥпме йыйындым!..) 
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Ауырғазым минең, Ауырғазым, 

Сал Иҙелдҽ һыу ҡойонған саҡта, 

Һинең һыуың тиеп ҡойондом... 

2. 1936 йылдың 7 февралендҽ Мораҙым ауылында тыуған Фҽнүзҽ 

Нҽҙершина ―Башҡорт халыҡ ижады‖ кҥп томлығын тҿҙҿҥселҽрҙең береһе, 

башҡорт фольклорсы ғалимы. Фольклор буйынса ҥткҽрелгҽн халыҡ-ара 

һҽм региональ ғилми симпозиумдарҙа, конгрестарҙа сығыш яһай. 

Фольклор ҽҫҽрҙҽрен йыйыу буйынса ҙур эш башҡара. Башҡорт 

легендаларын, риҥҽйҽттҽрен урыҫ теленҽ тҽржемҽ итҽ. 

1950 йылдың 25 сентябрендҽ Мораҙым ауылында тыуған Флүзҽ 

Мырҙабаева ғҥмер, йҽшлек, мҿхҽббҽт, һҿйҿҥ ғазабын ҥҙенсҽ аңлап, ҥҙенсҽ 

шиғри юлдарға һалған шағирҽ, журналист, тҽрҽн ихлас хистҽр менҽн 

һуғарылған ҽҫҽрҙҽр авторы. 

 3. Шиғыр булһа, булһын ынйы һымаҡ, 

     Янһын ҽйҙҽ дошман йҿрҽге. 

     Улай булмай икҽн – маташма ла, 

      Һуҡыр бер тин уның кҽрҽге. 

1944 йылдың 1 ноябрендҽ йҽмле Ҿршҽк буйындағы Тҿрҿмбҽт 

ауылында донъяға килгҽн ауыр һҽм ҡатмарлы яҙмышлы мҽшһҥр һҥҙ 

оҫтаһы, республикабыҙҙың Салауат Юлаев исемендҽге дҽҥлҽт премияһы 

лауреаты Рҽшит Назаровтың шиғри юлдары был. Уның ижад емештҽре 

уҡыусы кҥңелендҽ изгелек, мҽрхҽмҽтлек тойғоларын тҽрбиҽлҽп, кешелекле 

кеше булырға ҽйҙҽй.  

“Йҿрҽк”, “Йҽшен” шиғырҙарын тасуири уҡыу  

 1959 йылда Тҿрҿмбҽт ауылында колхозсы ғаилҽһендҽ тыуған 

Рҽмзил Вҽлиев та ижади һҽлҽте ныҡлап асыла башлаған сағында 

ваҡытһыҙ донъянан китҽ.  

Ҿршҽк буйҙарында тыуҙым, шуға миңҽ 

Яҡын бында тауы, яланы. 

Тормош тҿпкҿлҿнҽ индем һуҡмаҡ ярып 

Һҽм мин ҡалдым шунда юғалып. 

Ҽ ул тапты мине, тапты сҽйер ауаз –  

Тулҡындарҙың елдҽ шаулауы, 

Мең йондоҙло тыныс кҿҙгҿ-йҿҙҿң, 

Һҽм ... 

Дауыллы хистҽр ялманы. 

Рҽхмҽт һиңҽ, илһам  биргҽн йылғам, 

Һиндҽ тыуҙы һҽр йыр, һҽр һҥҙем. 

...Улай ҽйтмҽҫ инем, 

                                   ярыңдағы 

Мең ҡамыштың береһе – мин ҥҙем. 

- Йомғаҡлау. Эйе, районыбыҙ таланттарға бай. Бҽрҽкҽтле 

тыуған еребеҙҙҽ тағы ла ғорурланырлыҡ йондоҙҙарыбыҙ тыуһын, 
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ҡабынһын тип телҽйбеҙ. Ҽ инде йҽш быуын уларҙың исемдҽрен 

онотмаһын, һаҡлаһын! 

- ― Ҽҙҽбиҽтһеҙ халыҡ – ҥлек. Ҥҙ ҽҙҽбиҽтен онотҡан халыҡ ҥлемгҽ 

дусар ителгҽн ― (Ризаитдин Фҽхретдин). 

- ―Ҽҙҽбиҽтте ҿсҽҥ тыуҙыра. Беренсеһе – мин, икенсеһе – һин, 

ҿсҿнсҿһҿ – ул. Мин – шағир, һин – уҡыусы, ул - тҽнҡитсе‖ (Рҽми Ғарипов). 

Һҽм беҙҙең яҡташыбыҙ, популяр йырҙар авторы һҽм композитор З. 

Нагаева һүҙҙҽре һҽм кҿйҿ “Бер ваҡыт ҡына ...” йырының аудиояҙмаһын 

тыңлайыҡ. 

III. Ҿй эше: ―Минең йҽш яҡташ шағирҙарым‖ темаһына материал 

табырға. 

 

«ЕРЕН ҺАТҠАН – ИЛЕН ҺАТҠАН» 

(ҼМИР ҼМИНЕВТЕҢ «ҠЫТАЙГОРОД» ПОВЕСЫНА АНАЛИЗ) 
 

Фҽтҡуллина Ф. Ғ., 

Ауырғазы районы  

Талбазы башҡорт гимназияһы 
 

Маҡсат: ҽҫҽрҙең йҿкмҽткеһен ҥҙлҽштереҥ; ҽҫҽрҙҽге проблемалар 

ҥҙенсҽлегенҽ таянып, уның актуаль булыуын кҥрһҽтеҥ; уҡыусыларҙың  

бҽйлҽнешле һҿйлҽҥ телмҽрен, ҥҙ аллы фекерлҽҥ ҡеҥҽһен ҥҫтереҥ; 

уҡыусыларға  рухи тҽрбиҽ биреҥ, теленҽ, иленҽ, тыуған яҡҡа, республикаға  

һҿйҿҥ тойғолары тҽрбиҽлҽҥ. 

Йыһазландырыу: Ҽмир Ҽминевтең портреты, «Хҽҙерге проза» 

китабы, 8-се класс ҿсҿн дҽреслек, компьютер, телевизор, ҽҙҽбиҽт теорияһы 

буйынса таблицалар. 

Дҽрес барышы. 

1. Ойоштороу мҽле. 

- Һаумыһығыҙ, уҡыусылар! Барығыҙға ла хҽйерле кҿн, кҥтҽренке 

кҽйеф телҽп, дҽресебеҙҙе башлайыҡ.  

2. Дҽрестең темаһын һҽм маҡсатын билдҽлҽү (слайдта яҙылған 

эпиграфты уҡыу «Ер юғала - илең, телең юғала»). 

- Уҡыусылар, һеҙ Ҽмир Ҽминевтең ҽҫҽре менҽн танышһығыҙ, 

кҥрегеҥеҙсҽ, был һҥҙҙҽр текстан алынған. Тимҽк, бҿгҿнгҿ дҽрестҽ беҙ 

һеҙҙең менҽн телде, илде, тыуған яғыңды һаҡлау, уның ҡҽҙерен белеҥ 

кеҥек проблемалар тураһында һҥҙ алып барырға тейешбеҙ. 

- Ҽмир Ҽминевтең тормошо һҽм ижады хаҡында ҡабатлап китҽйек 

(слайдтар кҥрһҽтелҽ). 

- Тыуған йылы, урыны, сығышы. 

- Белем алған уҡыу йорттары. 

- Эшлҽгҽн урындары. 

- Ҽҫҽрҙҽре. Тҽржемҽлҽре. 
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 3. «Ҡытайгород» повесы ҿҫтҿндҽ эш. 

1)  Тема һҽм проблема ( слайд). 

- Ҽҫҽр кем йҽки нимҽ тураһында? 

Уҡыусы: ҽҫҽрҙҽ ваҡиғалар «Алға» колхозында бара. Автор һҥҙҙҽренҽ 

ҡарағанда, исеме «Алға» булһа ла колхоз «артта һҿйрҽлеҥселҽр иҫҽбендҽ» 

(иҫбатлау ҿсҿн эпизодтарҙы иҫкҽ тҿшҿрҿҥ) 

- Ул ни ҿсҿн «Ҡытайгород» тип атала? (ҽҫҽрҙең ҡыҫҡаса 

йҿкмҽткеһен һҿйлҽтеҥ). 

2) Ҽҫҽрҙең сюжеты ( слайд) 

(Таблица буйынса сюжет элементтарын ҡабатлау). 

Экспозиция, тҿйҿнлҽнеҥ, ваҡиғалар ҥҫеше, кульминация, сиселеш 

(һҽр элементҡа билдҽлҽмҽ биреҥ). 

- Ҽҫҽрҙҽге хҽл-ваҡиғалар ҡайҙа һҽм ҡасан бара?  

- Ҽҫҽрҙҽге тҿп ваҡиға. Хҽл нимҽ менҽн тамамланды? Ҽҫҽрҙең 

кульминацияһы тип ҡайһы эпизодты һанап була, ни ҿсҿн? (эпизодты 

һҿйлҽтеҥ, диалог роллҽп тасуири уҡытыла). 

- Ҽҫҽрҙҽге хҽл-ваҡиғаларҙа ҡатнашырға телҽр инеңме? Ҽгҽр, 

ҡатнашһаң, һин нимҽ эшлҽр инең, һин дҽ матур ҡала тормошона ҡыҙығыр 

инеңме, ҡайһы образға яҡын булыр инең, ни ҿсҿн? (уҡыусыларҙың 

яуаптары). 

3) Ҽҫҽрҙҽге образдар (слайд) 

-  Ҽҫҽрҙең тҿп геройҙары тип кемдҽрҙе атап була? (уҡыусыларҙың 

яуаптары: Фҽйзулла ҡарт, Нҽғимҽ образдары, колхоз рҽйесе, Хаким) 

 Улар ниндҽй эш ҡылған? Ни ҿсҿн? Фҽйзулла ҡарт һҥҙҙҽре менҽн 

килешҽһегеҙме? Ни ҿсҿн автор кҥберҽк ҥҙ фекерен Фҽйзулла ҡарт образы 

аша еткерҽ? 

Уҡыусы: Фҽйзулла ҡарт ошо ерҙҽ тыуып ҥҫкҽн, ғҥмер буйы шунда 

бил бҿгҿп эшлҽгҽн. Уға бында бҿтҽ нимҽ яҡын, ҡҽҙерле, шуға ул ерҙең 

ҡҽҙерен белҽ, шул уҡ ваҡытта туған башҡорт теле ҿсҿн дҽ йҽне-тҽне менҽн 

кҿрҽшергҽ ҽҙер. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, уны кҥптҽр аңламай, хатта аңларға ла 

телҽмҽй. Бына шуныһы инде бик тҽ аяныслы. 

Ҡалған геройҙар уларға ниндҽй мҿғҽмҽлҽлҽ? Ни ҿсҿн хҽлдҽр ул 

уйлағанса килеп сыҡмай?  

- Колхоз рҽйесе тураһында фекерегеҙ?  

Уҡыусы: Беренсенҽн, колхоз рҽйесе ҥҙе йҽш кеше, ул ситуацияны  

тулыһынса баһалап бҿтмҽй, унан да бигерҽк уға властағы кешелҽргҽ ярарға 

кҽрҽк бит, ҽ ундайҙар тҥрҽлектҽ, ғҽҙҽттҽ, оҙаҡ торорға һҽлҽтле. 

- Кемдҽр оҡшаны (оҡшаманы)? Ни ҿсҿн?  

- Ни ҿсҿн колхозға министр ҥҙе килмҽгҽн, ҽ урынбаҫарын ебҽргҽн? 

4) Ҽҫҽрҙең композицияһы  (слайд)  

- композиция тҿшҿнсҽһенҽ аңлатма биреҥ. 

(Таблица буйынса композиция, уның компоненттары тураһында иҫкҽ 

тҿшҿрҿҥ). 
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Композиция – ҽҫҽрҙең структураһы йҽки тҿҙҿлҿшҿ. 

- Ҽҫҽр ниндҽй ҿлҿштҽрҙҽн тора? Ни ҿсҿн? 

-  Һҽр ҿлҿштҽ нимҽ мҿһим? 

- Бҥлектҽргҽ ниндҽй исем бирер инегеҙ? 

Төркөмдҽр менҽн эш: бирелгҽн карточкалар буйынса һҽр тҿркҿм бер 

геройға характеристика бирҽ. 

5) Жанр (таблица) 

- Ҽҫҽрҙең повесть икҽнлеген нисек иҫбатлайһың? Хикҽйҽ менҽн 

повесть араһында ниндҽй айырма бар (сюжеты ҡатмарлы, геройҙар һаны 

кҥп, кҥлҽме ҙур). 

6) Ҽҫҽрҙең тҿп идеяһы нимҽлҽ?  ( слайд) 

- ҡайһы эпизод нығыраҡ иҫеңдҽ ҡалды? Ни ҿсҿн? (эпизодтарҙы 

ҡыҫҡаса һҿйлҽтеҥ). 

- Автор уҡыусыға ниндҽй кҽңҽш бирҽ?  

-  Ҽҫҽрҙең тҿп фекере ниндҽй? Автор ҥҙ ҽҫҽре аша беҙгҽ нимҽ ҽйтергҽ 

телҽгҽн? (уҡыусыларҙың яуаптары). 
 

7) Ҽҫҽрҙең теле ( слайд) 

-  Ниндҽй аңлашылмаған һҥҙҙҽр осраны? 

- Ҡайһы һҿйлҽмдҽр, һҥҙбҽйлҽнештҽр, һҥҙҙҽр ҽҫҽрҙе кҥҙ алдына 

килтерергҽ ярҙам итте? 

- Тҿп фекерҙҽр ҡайһы һҿйлҽмдҽрҙҽ сағыла? 

- Ниндҽй ҽйтемдҽр, мҽҡҽлдҽр осрай? 

               ( слайд) 

8) Һүҙлек эше : һҥҙҙҽргҽ аңлатма биреҥ (слайд). 

Һҥҙҙҽр: ҡамғаҡ, ҡыуан, аҫаба, маңҡорт, уйпат, демагогия 

Ҡамғаҡ – (перекати поле) - 1. Орлоғо ҿлгҿргҽс, тамырынан 

ысҡынып,ел ыңғайына тҽгҽрлҽп китҽ торған ялбыр дала ҥҫемлеге (ҡамғаҡ 

елдҽй тҽгҽрлҽй). 2. кҥсмҽ. Кҿйҽлҽнеп, ҡауғалап йҿрҿҥсҽн кешегҽ ҡарай 

ҽйтелҽ ( ҡамғаҡ кеше). 

Ҡыуан (елдҽр) – бик ҡоро, кҿйҙҿргҿс, эҫе (Ҡыуан ел. Ҡыуан булып 

китеҥ). 

Маңҡорт – ҥҙ телен, ғҿрҿф-ғҽҙҽттҽрен белмҽгҽн кеше тураһында.  

Аҫаба – вотчинник, ерҙҽре булған крҽҫтиҽндҽр тураһында ҽйтелҽ. 

Уйпат – тирҽ-йҥндҽн тҥбҽнерҽк булып ятҡан киң урын, уйһыу (тҽрҽн 

уйпат, уйпат ер, уйпат урын). 

Демагогия – ҥҙ маҡсатына ирешеҥ ҿсҿн алдаҡ вҽғҽҙҽлҽр менҽн 

аңһыҙ халыҡтың аңына, тойғоларына йоғонто яһау (демагогия менҽн 

булашыу). 

Заң – Заман башҡа – заң башҡа – обычаи, нравы (другие времена – 

другие нравы). 

Заң-йола, ғҿрҿф-ғҽҙҽт (ҽйтемдең мҽғҽнҽһен аңлатыу). 



64 

 

9) Ҽҫҽрҙҽ осраған мҽҡҽлдҽр, ҽйтемдҽр, фразеологизмдар, 

мҽғҽнҽлҽрен аңлатыу. 

- Ерен һатҡан – илен һатҡан. 

- Бер киҫкҽнсе ете тапҡыр үлсҽйек. 

- Ерҙҽн ҡолаҡ ҡаҡтыңмы, бөтҽһенҽн дҽ ҡолаҡ ҡаҡтың. 

- Заман башҡа – заң башҡа. 

- Йомшаҡ йҽйеп, ҡатыға ултыртты. 

- Ятып ҡалғансы, атып ҡал. 

- Бҽлҽһенҽн баш аяҡ. 

- Ер юғала - илең, телең юғала. 

- Үгеҙ үлһҽ - ит, арба ватылһа – утын. 

- Где собака зарыта. 

- Тҽгҽрмҽскҽ таяҡ тығыу. 

- был фразеологизмдарҙы ҽҫҽрҙең ҡайһы геройҙары ҡуллана? 

Ҽгҽр иғтибар итһҽгеҙ, Фҽйзулла ҡарт телендҽ был фразеологизмдар 

йыш осрай. 

10) Уҡыусыларҙың дҿйҿмлҽштереү сығыштары 

- Ҽҫҽрҙең  ҽһҽмиҽте,  актуаллеге нимҽлҽ, ни ҿсҿн ҽҫҽр ―Ҡытайгород‖ 

тип атала? Шундай хҽлдҽр кҥҙҽтелҽме (миҫалдар килтереҥ). 

- Уҡыусы: Ысынлап та, хҽҙерге заманда шундай хҽлдҽр йыш 

кҥҙҽтелҽ, сҿнки барыбыҙға ла мҽғлҥм булыуынса, беҙҙҽ ҡытай халҡы кҥп 

тармаҡта эшлҽй. Тимҽк, улар егҽрле, уңған халыҡ, тик беҙҙең башҡорт 

халҡы тураһында ла «ялҡауҙар» тип ҽйтеп булмай (тҽҥге эпизодтарҙы иҫкҽ 

тҿшҿрҽйек, ниндҽй уңғанлыҡ менҽн халыҡ ҡунаҡты ҡаршыларға 

ҽҙерлҽнҽ). Тимҽк, телҽк кенҽ кҽрҽк. 

Уҡыусы: Бҽлҽ, минеңсҽ шунда, беҙҙең халыҡҡа ныҡышмалылыҡ 

етмҽй, халҡыбыҙ тыуған Башҡортостаныбыҙҙың тҽбиғҽтен, байлыҡтарын 

баһалап бҿтмҽй.  

4. Уҡытыусының йомғаҡлау һүҙе. 

- Уҡыусылар, беҙ һеҙҙең менҽн бҿгҿнгҿ дҽрестҽ Ҽмир 

Ҽминевтең ―Ҡытайгород‖ повесы менҽн таныштыҡ, ҽҫҽрҙе анализланыҡ. 

Кҥрегеҥеҙсҽ, ҽҫҽр беҙҙе етди уйланырға мҽжбҥр итҽ. Алыу-һатыу, баҙар 

иҡтисады, капиталистик мҿнҽсҽбҽт шарттарында халыҡ ер яҙмышы, ҥҙ 

яҙмышы, булмышы, миллҽт яҙмышы, килҽсҽге тураһында уйланырға 

тейеш. Яҙыусы фекеренсҽ, бҽтҽ был «яҙмыш» тҿшҿнсҽлҽре халыҡтың  ҥҙ 

ҡулында, һеҙҙең ҡулығыҙҙа, ошо турала бер ҡасан да онотмаһаҡ ине. 

Ҽҫҽрҙҽ һҥрҽтлҽнгҽн геройҙар кеҥек хаталанмаһаҡ ине, матур ҡала 

тормошона ҡыҙышып, ҥҙ еребеҙҙҽн «ҡолаҡ ҡаҡмаһаҡ» ине, сҿнки тыуған 

яҡ, туған тел кеҥек  тҿшҿнсҽлҽр һҽр кешенең аңында, кҥңелендҽ, 

йҽшҽйешендҽ изгелҽрҙҽн изге булырға тейеш. 

- Дҽресебеҙҙе халыҡ шағиры Сҽйфи Ҡудаш һҥҙҙҽре менҽн 

тамамлағы килҽ: 

Йҽшҽҥ ҿсҿн артҡа тҥгел,  



65 

 

Алға ҡарарға кҽрҽк, 

Йҽшҽҥ ҿсҿн быҫҡып тҥгел, 

Дҿрлҽп янырға кҽрҽк. 

- Ниндҽй хаҡ һҥҙҙҽр! Ысынлап та, «алға ҡарап, дҿрлҽп янып 

йҽшҽгҽндҽ» генҽ бҽхетле, тыныс тормошта һҽм ҥҙ ереңдҽ ҥҙең хужа булып 

йҽшҽп булалыр... 

5. Яуаптарҙы баһалау. 

6. Ҿйгҽ эш биреү. «Килҽсҽктҽ башҡорт халҡының тормошон мин 

нисек кҥҙ алдына килтерҽм» темаһына инша яҙырға. 

 

 

УНДАЙ ҺҾНҼР БАРМЫ? 

Бҽҙретдинова Р. Ш.,  

Хҽйбулла районы  

Һамар урта мҽктҽбе 
 

Маҡсат. Тҿрлҿ һҿнҽрҙҽргҽ ҡыҙыҡһыныу уятыу; ҽсҽйҙҽргҽ хҿрмҽт, 

мҽрхҽмҽтлек, ихтирам тҽрбиҽлҽҥ; уҡыусыларҙың бҽйлҽнешле телмҽрен 

ҥҫтереҥ. 

Йыһазландырыу. Медиапроектор, компьютер. 

Дҽрес барышы. 

Ойоштороу. 
1. Фонетик, орфоэпик кҥнегеҥҙҽр 

1) Телтҿҙҽткес. Уҡытыусы башлай, балалар  тамамлап ҡуя. 

Тҽ-тҽ-тҽ- ултырабыҙ ( дҽрестҽ) 

Са-са-са- һҿйлҽшҽбеҙ  (башҡортса) 

Ый-ый-ый- уҡыусы шиғыр( уҡый) 

Ыш-ыш-ыш – беҙ һҽр саҡ шундай( тырыш). 

- Эйе, уҡыусылар, һеҙ тырыш. Ҽйҙҽгеҙ ҽле дҽрестҽ тырыш 

икҽнебеҙҙе кҥрһҽтеп алайыҡ. Һеҙгҽ ― Ундай һҿнҽр бармы?‖ тигҽн һорауға 

яуап бирергҽ кҽрҽк буласаҡ. 

2. Эпиграф менҽн танышыу. 

Бҽлҽкҽстҽн кҽрҽк һҿнҽр 

Кҥңелеңҽ ятырҙай. 

Һҿнҽрлелҽр тормошто ла, 

Ҥҙҙҽрен дҽ матурлай. 

1. Һорауҙарға яуап биреҥ: 

1) Ниндҽй һҿнҽр һайларға кҽрҽк? 

2) Һҿнҽрлелҽр ни эшлҽй? 

3) Һеҙ ниндҽй һҿнҽрҙҽр белҽһегеҙ?( Уҡыусыларҙың яуаптары) 

Башҡорт телендҽ кҥп кенҽ һҿнҽрҙҽр  -сы,- се ялғауҙары ярҙамында 

яһала. 

Интерактив таҡтала тамырҙарға дҿрҿҫ ялғау ҡуйыу. 
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Урман-?                Иген-                        Яҙыу-? 

Бейеҥ-?                 Эш- ?                        Тҿҙҿҥ- ? 

Йыр-?                    Һатыу- ?                   Таш-? 

Баҡса-?                 Тҽрбиҽ -?                  Һауын-? 

3. Слайдтар. 

Эш. Һҥрҽттҽ ниндҽй һҿнҽр эйҽһе 

тҿшҿрҿлгҽн?Ул нимҽ эшлҽй? 

Был ашнаҡсы. Ул аш бешерҽ. 

Был тҽрбиҽсе. Ул балалар 

баҡсаһында эшлҽй.Һ.б. 

4. Тҿркҿмдҽрҙҽ эшлҽү. 

Карточкалар араһынан һҿнҽр 

атамаһын һайлап алыу. Улар тураһында белгҽн мҽғлҥмҽтте һҿйлҽҥ. 

5. Һеҙҙең ҽсҽйҙҽрегеҙ һҿнҽрҙҽре буйынса кемдҽр? 

- Минең ҽсҽйем һатыусы булып эшлҽй. 

- Ҽ минең ҽсҽйем – 

тегенсе.Ҥҙҙҽренең тҿп эштҽренҽн 

башҡа ҽсҽйҙҽр тағы ниндҽй эштҽр 

башҡара? (Ашарға бешерҽ, кейем 

тегҽ, бҽйлҽй, баҡса ҥҫтерҽ, ҡош-

ҡорт аҫрай, балалар тҽрбиҽлҽй һ.б.). 

- Дҽрестең темаһын уҡыйыҡ ҽле, балалар. Ниндҽй һҿнҽр юҡ? Эйе, 

ҽсҽй тигҽн һҿнҽр юҡ, тик ҽсҽйҙҽр бик кҥп  тҿрлҿ эш башҡаралар. Ҽсҽй – ул 

тҽрбиҽсе лҽ, уҡытыусы ла, ашнаҡсы ла, тегенсе лҽ, баҡсасы ла... һҽм башҡа 

бик кҥп һҿнҽрҙҽрҙе ҥҙенҽ туплаған бҿйҿк кеше. 

5. Йылы, йомшаҡ ҡуллы, яғымлы ҽсҽйҙҽрҙе һеҙ нимҽ менҽн 

сағыштырыр инегеҙ? Дҿрҿҫ, ҡояш менҽн. 

 Эш. Ҽсҽйҙҽр тураһында матур сифаттар уйлап, һығымтаны 

кластерға һалырға. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ҫсҫй 

 

Яғымлы 

Егҫрле 

Ҡайғыртыусан 

Йомарт 

Хҫстҫрлекле 

Наҙлы Изге 

Берҙҫн-бер 
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6. Ҽсҽйҙҽр тураһында ниндҽй мҽҡҽлдҽр килтереп була? 

7. Алдағы дҽрескҽ проблемалы һорау: 1) Донъяла иң ҡҽҙерле кеше- 

ҽсҽйем шат, бҽхетле йҽшҽһен ҿсҿн мин нимҽлҽр эшлҽргҽ тейешмен? 

Бҽлҽкҽй генҽ инша яҙып килергҽ. 

2) Факиһа Туғыҙбаеваның ‖Ҽсҽйемдең ҡулы кҥп― шиғырына 

презентация яһарға. 

8.Йомғаҡлау. Дҽрестҽ мин ... белдем. 

 

 

ТАЛХА ҒИНИҼТУЛЛИН. «ҼСҼ ҺҼМ БАЛА» 
 

Хҽкимова С. Ғ., 

Борай районы  

Ваныш-Алпауыт урта мҽктҽбе 
 

Маҡсат: Т. Ғиниҽтуллиндың биографияһы менҽн ҡыҫҡаса 

таныштырыу; ҽҫҽрҙең идея-тематик йҿкмҽткеһен ҥҙлҽштереҥ, ата-ҽсҽлҽргҽ 

ихтирам тҽрбиҽлҽҥ; һҿйлҽҥ, яҙма телмҽрҙе, логик фекерлҽҥҙе ҥҫтереҥ. 

Йыһазландырыу: Т. Ғиниҽтуллиндың портреты, интернет 

селтҽренҽ тоташтырылған компьютер, мультимедиа проекторы, авторҙың 

тормошо һҽм ижады тураһында  презентация, китаптары кҥргҽҙмҽһе, 

һҥҙлек. 

Дҽрескҽ ҽҙерлек: 1) «Ҽсҽ һҽм бала» ҽҫҽренең йҿкмҽткеһен 

уҡыусыларҙың ҿйҙҽ ҥҙлҽштереҥе, 2) Г. Нҽбиуллина һҥҙҙҽренҽ Г. 

Ишҡыуатова кҿйҿ ―Ҽсҽйемҽ‖ йырын ҿйрҽнеҥ, 3) Уҡыусылар ҥҙҙҽренең 

ҽсҽлҽре йҽки Интернеттан ҽсҽйҙҽр тураһында тҿрлҿ тематикаға фото, 

һҥрҽттҽр табып, слайд-шоу ҽҙерлҽҥе, 4) «Ҽсҽйҙҽргҽ хҿрмҽт һҽм дан!» тигҽн 

темаға инша яҙыу. 
 

Эпиграф: «Һуңғы һулышын алғанда ла, ҽсҽ балаһына яҡшылыҡ 

телҽр». (Дюма.)  

Дҽрес барышы. 

I. Ойоштороу мҽле. 

Һаумыһығыҙ! Ҽйҙҽ һаулашайыҡ!  

Ошо һҥҙҙҽн сафлыҡ бҿркҿлһҿн.  

Ихлас йылмайыуҙан бер минутҡа  

Оҙонайып ҡалһын беҙҙең кҿн. 
 

II. Дҽрестең темаһы, маҡсаттары менҽн таныштырыу. 

Һеҙҙең менҽн осрашыуыма сикһеҙ шатмын. Дҽрестең эпиграфы 

менҽн танышайыҡ ҽле. (1-се слайд) Беҙ бҿгҿн Т. Ғиниҽтуллиндың «Ҽсҽ һҽм 

бала» ҽҫҽрен ҿйрҽнеҥҙе дауам итҽбеҙ. 

Бҿгҿнгҿ кҿндҿ һҽм теманы дҽфтҽрҙҽргҽ яҙып ҡуяйыҡ: 

Ун өсөнсө март. 

Талха Ғиниҽтуллин 
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“Ҽсҽ һҽм бала”. (2-се слайд) 

III. Яңы теманы аңлатыу. 

1. Талха Ғиниҽтуллиндың биографияһы менҽн ҡыҫҡаса 

таныштырыу. (3-сҿ слайд) 

Талха Ғиниҽтуллин бҿтҽ илебеҙ уҡыусыларына яҡшы таныш, киң 

танылған яҙыусы. 

Башҡортостан Республикаһының халыҡ яҙыусыһы Талха Йомабай 

улы Ғиниҽтуллин (Анатолий Генатулин) 1926 йылда республикабыҙҙың 

Учалы районы Ураҙ ауылында тыуып ҥҫкҽн. Бҿйҿк Ватан һуғышы 

башланған йылды ФЗО-ға уҡырға китҽ. Уны тамамлағас, заводта ҽллҽ ни 

оҙаҡ эшлҽргҽ тура килмҽй, 1943 йылда ҽле ун етеһе лҽ тулып ҿлгҿрмҽгҽн 

егетте хҽрби хеҙмҽткҽ алалар. Оҙаҡламай Талха фронтҡа барып элҽгҽ 

һҽм һуғыш тамамланғансы ауыр фронт, яу юлдарын ҥтҽ, бер нисҽ 

тапҡыр яралана. Һуғышта кҥрһҽткҽн батырлыҡтары ҿсҿн миҙалдар 

менҽн бҥлҽклҽнҽ. 

1948 йылда Талха Ғиниҽтуллин демобилизацияланып ҡайтҡас, 

Кавказ яҡтарында тоннель тҿҙҿҥ эштҽрендҽ ҡатнаша.  

Илленсе йылдарҙан бирле Талха Ғиниҽтуллин Мҽскҽҥҙҽ йҽшҽй, ҥҙҽк 

гҽзит-журналдарҙа хикҽйҽлҽрен, повестарын баҫтыра. Ул рус телендҽ 

яҙа. Ҽммҽ башҡорт кешеһенең кҥпселек ҽҫҽрҙҽре ҥҙ туған халҡы, 

Башҡортостаны тураһында. Кҥп кенҽ повестары һуғыш темаһына 

арналған.  

"Мышағыр” (1969), "Айыу таш” (1975), "Алтын бишегем” (1984), 

"Тау артында ниҙҽр бар” (1997), "Һин аҡ ҡайын янында тора инең” (2007) 

йыйынтыҡтарына тупланған хикҽйҽ һҽм повестарында, Рҽсҽй һҽм 

Башҡортостан матбуғатында донъя кҥргҽн ҽҫҽрҙҽрендҽ яҙыусы гҥзҽл 

Башҡортостан тҽбиғҽтен, Урал аръяғындағы тау-ташлы, урмандары, 

ялан-ҡырҙары, инеш-кҥлдҽре, Яйығы һҽм мҽғрҥр Ирҽмҽле менҽн данлыҡлы 

Учалы яҡтарының шифалы ерен ҡайнар һҿйҿҥ хистҽренҽ һуғарып 

һҥрҽтлҽй. 

Талха Ғиниҽтуллин тыуған яҡтарына, Ураҙ ауылына йыш ҡына 

ҡайтып йҿрҿй, яҡташтары менҽн бҽйлҽнеште ҿҙмҽй.  

2. «Ҽсҽ һҽм бала» ҽҫҽренең йҿкмҽткеһен уҡыусылар ҿйҙҽ 

ҥҙлҽштергҽн. 

Һҥҙлек эше. 

сарыҡ - аяҡ кейеме (4-се слайд) 

оҙон аҡса - кҥп аҡса (5-се слайд) 

һуҡыр тин - аҡса бҿтҿҥе (6-сы слайд) 

- Талха Ғиниҽтуллиндың ҽҫҽрҙҽренең кҥбеһе һуғыш темаһына 

арналған. «Ҽсҽ һҽм бала» ҽҫҽрендҽ лҽ бер ни тиклем ошо тематика сағыла. 

Бҿйҿк Ватан һуғышында 20 миллиондан ашыу халыҡ һҽлҽк була. Ҽгҽр 20 

миллион кеше һҽлҽкҽткҽ дусар булмаһа, кҥпме сабый тыуыр ине?! 

3. План буйынса ҽҫҽрҙең йҿкмҽткеһен һҿйлҽҥ. 
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План буйынса ҽҫҽрҙең йҿкмҽткеһен хҽтергҽ шҿшҿрҽйек. 

План. (7-се слайд) 

1. Рҽсҽй һалдатының ҥлеме. 

2. Ир Сафия. 

3. Сафияның улы. 

4. Ҿфҿ юлы. 

5. Ике ҽсҽ. 

Ҽҫҽрҙең был ҿлҿшҿн “Ашҡаҙар” радиоһының “Сҽсмҽҥер” 

проектының 20.11.2014 йылғы тапшырыу яҙмаһынан тыңлау. (Слайдтағы 

гиперссылка аша кҥсеҥ) 

6. Татлы хыялдар. 

4. Ҽңгҽмҽ методы менҽн ҽҫҽрҙе анализлау. 

- Ҽҫҽрҙҽ ниндҽй осор һҥрҽтлҽнҽ? (Һуғыштан һуңғы ауыр осор.) 

- Ҽҫҽр кем исеменҽн алып барыла? (Сафия апайҙың ауылдашы 

исеменҽн.) 

- Ҽҫҽрҙең тҿп геройҙары кемдҽр? (Сафия апай, улы, ҡатын менҽн 

уның хҽрби кейемендҽге ире.) 

- Сафия апайҙы ни ҿсҿн «ир Сафия» тиҙҽр? (Текстан табып уҡырға.) 

- Сафия апай Ҿфҿлҽ больницала ятҡан ире янына барғанда ниндҽй 

хҽлгҽ осрай? 

- Баланы тартып алған ҡатынға характеристика бирҽйек. Ул  ниндҽй? 

- Уның ире тураһында нимҽ ҽйтҽ алаһығыҙ? 

- Сафия апай улын нисек итеп тҽрбиҽлҽй, уға ниндҽй ҿмҿттҽр бағлай, 

ҿмҿттҽре аҡланамы? Фекерегеҙҙе ҽйтегеҙ. 

-  Улы ниндҽй кеше? Ҽсҽһенҽ мҽрхҽмҽтлеме? (Текстан табып 

уҡырға.) 

- Сафия апай нисек ҥлҽ? Уны һуңғы юлға кемдҽр оҙата? 

- Ни ҿсҿн автор Сафияның ҥлемен Рҽсҽй һалдаттарының ҥлеме 

менҽн тиңлҽй? 

- Сафия апай улына дҿрҿҫ тҽрбиҽ бирҽме? Уның улы мҽрхҽмҽтһеҙ, 

йҥнһеҙ булып ҥҫеҥендҽ кем ғҽйепле тип уйлайһығыҙ? Ҥҙ фекерегеҙҙе 

ҽйтегеҙ. 

- Бҿгҿнгҿ кҿндҽ Сафия апайҙың яҙмышына оҡшаш яҙмышлы ҽсҽлҽр 

бармы? 

- Был ҽҫҽрҙҽн ҥҙегеҙ ҿсҿн ниндҽй фҽһем алдығыҙ?  

Ҽҫҽрҙең темаһын билдҽлҽҥ. (Ҽҫҽр ҽсҽ һҽм бала тураһында.)  

Тҿп идеяны  билдҽлҽҥ. Талха Ғиниҽтуллин был ҽҫҽр менҽн нимҽ 

ҽйтергҽ телҽгҽн? 

Ҽҫҽрҙең жанрын билдҽлҽҥ. (Хикҽйҽ, сҿнки сюжет бер хҽл-ваҡиғаға 

ҡоролған. Ҽҫҽрҙҽ бер нисҽ генҽ герой һҥрҽтлҽнҽ.) 

- Хҽҙер халыҡ ижадын иҫкҽ тҿшҿрҽйек. Ҽсҽ һҽм бала тураһында 

ниндҽй мҽҡҽл-ҽйтемдҽр белҽһегеҙ? 

- Бала бҽлҽкҽй сағында белҽккҽ ауыр, ҥҫкҽс, йҿрҽккҽ ауыр. 
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- Баланы - баштан, талды йҽштҽн бҿк. 

- Бала ҥҫтерһҽң, буйын ғына ҥҫтермҽ, аҡылын да ҥҫтер. 

- Ҽсҽ кҥңеле балала, бала кҥңеле далала. 
 

IV. Ҿй эшен тикшереҥ: (8-се слайд) 

1. Уҡыусылар ҥҙҙҽренең ҽсҽлҽре йҽки Интернеттан ҽсҽйҙҽр тура-

һында тҿрлҿ тематикаға фото, һҥрҽттҽр табып, ҽҙерлҽгҽн слайд-шоу 

кҥрһҽтҽлҽр. 

2. «Ҽсҽйҙҽргҽ хҿрмҽт һҽм дан!» тигҽн темаға яҙылған иншаларын 

уҡыйҙар.  

3. Г. Нҽбиуллина һҥҙҙҽренҽ Г. Ишҡыуатова кҿйҿнҽ ―Ҽсҽйемҽ‖ 

йырын башҡарыу. 

Йомғаҡлау. 

- Был ҽҫҽр һеҙгҽ оҡшанымы? Ҽҫҽрҙҽн ҥҙегеҙ ҿсҿн нимҽлҽр алдығыҙ? 

Бҿгҿнгҿ дҽрестең эпиграфы итеп Дюманың: «Һуңғы һулышын 

алғанда ла, ҽсҽ балаһына яҡшылыҡ телҽр», - тигҽн һҥҙҙҽрен алдыҡ. Был  

юҡҡа тҥгел, сҿнки Сафия апай ғҥмеренең һуңғы минуттарында ла улы 

тураһында насар уйламай, улы уға ҡҽҙерле, ғҽзиз бала булып ҡала. 

(Ҽҫҽрҙең һуңғы абзацын уҡып, дҽресте йомғаҡлау.) 

 

 

"НАГРАЖДЕННЫЙ ЧЕРЕЗ ИСКУССТВО…" 

(н и нн в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени)  

для 6 класса 
 

Мустаева Г.Р., 

 МБОУ БГ №102  

Демский район г. Уфы 

Цели урока: 
Образовательные: 

 закрепить знания учащихся о правописании Н и НН в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего времени; 

 повторить способы образования страдательных причастий 

прошедшего времени; 

 повторить знаки препинания в предложениях с обособленными 

определениями, выраженными причастными оборотами. 

Развивающие: 

 развивать память, воображение, сравнение, речь, индукцию, 

дедукцию; 

 умение работать в парах. 

Воспитательные: 
 воспитывать интерес и любовь к различным видам искусства; 

 воспитывать интерес к языкам. 

Ход урока. 
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I. Организационный момент. 

II. Целевая установка. 

Итак, жизнь – самая большая ценность, какой обладает человек. Если 

сравнить жизнь с драгоценным дворцом со многими залами, которые 

тянутся бесконечными анфиладами, которые все щедро разнообразны и 

все не похожи друг на друга, то самый большой зал в этом дворце, 

настоящий ―тронный зал‖, - это зал, в котором царствует искусство. Это 

зал удивительных волшебств. И первое волшебство, которое здесь 

совершается, происходит не только с самим обладателем дворца, но и со 

всеми в него приглашѐнными на торжество. 

Я приглашаю вас на торжество в зал бесконечных празднеств, 

которые делают всю жизнь человека интереснее, торжественнее, веселее, 

значительнее… Я не знаю, какими эпитетами ещѐ выразить свой восторг 

перед искусством, перед его произведениями, перед той ролью, которую 

оно играет в жизни человечества. И самая большая ценность, которой 

награждает человека искусство, – это ценность доброты. Награждѐнный 

даром понимать искусство, человек становится нравственно лучше, а, 

следовательно, и счастливее. Да, счастливее! Ибо, награждѐнный через 

искусство даром доброго понимания мира, окружающих его людей, 

прошлого и далѐкого, человек легче дружит с другими людьми, с другими 

культурами, с другими национальностями, ему легче жить. 

Открытия, которые мы делаем с помощью искусства, не только 

живые и впечатляющие, но и добрые открытия. А знание 

действительности, приходящее через искусство, есть знание, согретое 

человеческим чувством. 

Так пусть произведения искусства помогут нам не только закрепить 

знания о правописании Н и НН в суффиксах, но и совершить маленькие 

открытия. И у каждого из нас это будет своѐ открытие: кто-то из вас 

откроет для себя ещѐ раз грамматическое правило, кто-то – имя 

художника, поэта, композитора, а кто-то сделает самое важное открытие – 

откроет самого себя. И каждый из вас, я уверена, сможет сегодня сказать о 

себе: ―Награждѐнный через искусство даром доброго понимания мира‖. 

Запишите число и рекламный заголовок урока. 

III. Карточки для индивидуальной работы. 

Карточка № 1 для устной работы. 
Расскажи, как образуются страдательные причастия прошедшего 

времени. Выразительно прочитай текст, приведи из него примеры. 

Картина А. Саврасова “Грачи прилетели” 

Композиция картины ―Грачи прилетели‖ необычайно жизненна. 

Окраины глухого провинциального местечка. На переднем плане 

группа берѐз. За ними среди низких строений возвышается шатровая 

колокольня сельской церкви, вдали – потемневшие весенние поля. Воздух 

по-весеннему прозрачен, небо с высокими облаками, светло-голубое 
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вверху, затянуто у горизонта тѐмной полоской, и кажется, что такие голые 

ветки берѐз ожили, встрепенулись и тянутся вверх, к солнцу. Растаял пруд. 

Стая прилетевших грачей с шумом опустилась на берѐзы. Мягкий свет от 

косых лучей солнца проходит по картине справа налево. На переднем 

плане, на потемневшем белом снегу, лежат лѐгкие тени от деревьев. На 

снежном бугре около забора лѐгкий розовато-золотистый отсвет. Мягкая, 

тонко разработанная в нюансах колористическая гамма как нельзя лучше 

передаѐт состояние природы, только что пробуждѐнной лѐгким 

дуновением тѐплого ветра. И то, что художник отказался от насыщенного 

солнцем горячего колорита, запечатлѐнного им в одном из этюдов к 

картине, и остановился на сдержанной и несколько приглушѐнной 

цветовой гамме, сделало картину ещѐ более тонкой и глубокой. Найдѐнное 

художником колористическое решение и передаѐт характер русской весны. 

Карточка № 2 для устной работы. 
Расскажи о правописании Н и НН в суффиксах полных 

страдательных причастий прошедшего времени. Выразительно прочитай 

текст, выбери из него примеры на данную орфограмму. 

Как работал Врубель. 

В зале было холодно, и Врубель принялся за работу, не снимая 

пальто. Он работал, как всегда, стоя – энергично и нетерпеливо. 

Нестерпимая мука изогнула тело Демона, глаза его увлажнились, 

крылья радужно разгорелись. Демон представлен в минуту обнажѐнного 

страдания, не скрывая его, наедине сам с собой. 

Донести, не расплескав, всю горечь этой боли! Показать еѐ 

огромность рядом со скудной меркой жизни у людей, обрекших себя на 

малость. Сравнить масштабы ледниковых гор, расплавленного солнца, 

бесконечного времени с миром минут, рублей, чинов и орденов второй и 

третьей степени. Такую задачу ставил перед собой М.А. Врубель, когда 

работал над ―Демоном‖. Он считал, если зритель сумеет сравнить 

несоизмеримое, если в нѐм проснѐтся тяга к иной жизни, его работа будет 

не напрасна. 

Карточка № 3 для устной работы. 
Расскажи о правописании Н и НН в суффиксах кратких 

страдательных причастий прошедшего времени. Выразительно прочитай 

текст, выбери из него примеры на данную орфограмму. 

Сдержанное сердце 
На портрете изображена скромно одетая женщина, со спокойным, 

притягивающим взглядом, убегающей и вновь возникающей улыбкой; 

голова покрыта тончайшей ―вдовьей‖ вуалью. Чудесные, мягкие, 

удивительно женственные руки замыкают фигуру. 

Она некрасива и в тоже время прекрасна. Она печалится, но глубоко 

не страдает, может быть, потому что только умом воспринимает печаль. Еѐ 

взгляд проникает в вашу душу и сердце. 
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Самое ошеломляющее – вы не понимаете: сопротивляться или 

радоваться? ―Джоконда‖ смотрит с тихим, лукавым, сожалеющим 

торжеством, словно уверенная заранее – вы не устоите перед еѐ умом и 

обаянием, вы обязаны понять, как возвышена еѐ печаль и изыскана 

утончѐнность еѐ души. ―Джоконду‖ называли сфинксом, замечали в ней 

тайну ―сдержанного сердца‖. А, по сути, она стала символом 

―непрерывности жизни‖. 

IV. Проверка домашнего задания 

Обратимся к домашним сочинениям, небольшим по объѐму, с 

изящной отделкой, на тему: ―Портрет княгини Трубецкой‖ (по поэме Н.А. 

Некрасова ―Русские женщины‖). 

1-й вариант следит за логичностью, последовательностью, 

выразительностью речи своих одноклассников. 

2-й вариант – за выполнением грамматического задания (учащимся 

нужно употребить в сочинениях страдательные причастия прошедшего 

времени с орфограммой). 

2–3 ученика читают сочинения, учащиеся рецензируют, учитель 

комментирует и оценивает. 

Слушаем индивидуальное задание по карточке № 1. 

V. Выборочное списывание 

Каждый художник, поэт, композитор в своѐм творчестве обращается 

к народному творчеству, т.к. именно там, в далѐком прошлом, истоки 

нашей культуры. Поэтому и мы говорим сегодня о народном искусстве. 

Каждому ученику раздаю печатные материалы, приложения к уроку. 

Внимательно прослушайте текст, найдите и выпишите предложения, 

в которых употреблены причастия с орфограммой. Вставьте пропущенную 

букву, обозначьте орфограмму. 

Узоры дымковской игрушки 
Как хороши они – знаменитые, весѐлые дымковские игрушки, 

пришедшие к нам из далѐкого прошлого, от наших дедов и прадедов. 

Испокон веков талантливые умелые руки народных мастеров лепят 

из глины, обжигают в печах, выбеливают мелом, разведѐ..ом на снятом 

молоке. 

А потом настаѐт самый серьѐзный момент: вылепле..ые фигурки 

нужно расписать тонкой кистью, красками, приготовле..ыми на яичном 

желтке. И кисть, волшебная палочка, оживит вдруг эти глиняные фигурки, 

сделает их празднично-нарядными, важными, иногда глупыми, иногда 

мудрыми. 

Взгляните на этого конька. Он весь как гладкий камешек, как один 

целый кусок земли, отшлифова..ый вечным временем. Узоры, круги на его 

могучей груди – это солнечные знаки, которыми заклинали древние люди 

Ярилу – Солнце, чтобы не иссушало реки, не выжигало пастбища и 

посевы. 
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А глиняный шарик, выбеле..ый мелом и расписа..ый дымковскими 

узорами в Дымковской слободе. Этот шарик – прадедушка всех игрушек. 

Когда в долгую зиму крестьяне-мастера обжигали в русской печи свои 

первые игрушки, над избами курились голубые дымки, давшие название 

Дымковской игрушке. 

Ученики читают выписанные предложения и объясняют 

орфограммы в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени, 

а также знаки препинания. 

Обобщим сказанное. Послушаем ответ на карточку № 2. 

VI. Работа с деформированным текстом 

Продолжая разговор о народно-прикладном искусстве, 

познакомимся с техникой лаковой живописи на папье-маше. 

Внимательно послушайте текст и подумайте, с чем связаны пропуски 

в этом тексте. 

Лаковая живопись на папье-маше 
Материалом для изготовления изделий из папье-маше служит 

картон. Его ленты должны быть (………) клеем и (………) на деревянные 

или металлические каркасы, соответствующие размерам и формам 

будущих изделий. Когда высохшая заготовка (………) льняным маслом и 

(………), она приобретает новые качества: еѐ можно пилить, строгать, 

подклеивать, шпаклевать, шлифовать. После этих операций форму 

покрывают чѐрным лаком, красной краской, несколькими слоями 

бесцветного лака. На таком изделии выполняют живопись. Как только 

живопись (……..), поверхность полируют до образования зеркальной 

глади. Эта отделка превращает изделие в изящный предмет. 

Вставьте зелѐной пастой подходящие по смыслу краткие 

страдательные причастия с орфограммой, обозначьте орфограмму. 

(Слова, которые нужно было вставить: смазаны, нанесены, 

просушена, пропитана, выполнена.) 

Проверка выполнения этой работы проходит путѐм чтения 

учениками предложений со вставленными причастиями, объяснения 

орфограмм. 

Обобщим сказанное. Послушаем ответ на карточку № 3. 

VII. Литературная правка 

И ещѐ один вид искусства, о котором мы не можем не сказать на 

нашем уроке – музыка. 

Перед вами на доске записан текст о великом башкирском 

композиторе Загире Исмагилове. В тексте есть недостаток. Внимательно 

прослушайте текст, определите, в чѐм заключается этот недостаток. 

Произведения композитора Загира Исмагилова исполнялись в 

России и за рубежом (Болгарии, Китае, Румынии, Северной Корее, 

Югославии, Эфиопии), постоянно издавались и записывались на 

грампластинках всесоюзной фирмы «Мелодия», имеются в фондовых 
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записях радио России,еще имеется в  башкирском радио и телевидении. . 

(Недостаток текста в избыточности глаголов). 

Запишите предложения, где надо, заменяя глаголы однокоренными 

причастиями страдательного залога прошедшего времени с орфограммой. 

Работа выполняется под музыкальное сопровождение. После выполнения 

литературной правки 3-4 ученика читают свои работы. Учащиеся 

рецензируют работы, определяя лучшую работу по содержанию, а также 

объясняют написание букв Н и НН в страдательных причастиях 

прошедшего времени, постановку знаков препинания. 

VIII. Подведение итогов урока 

– Можете ли вы о себе сказать ―награждѐнный через искусство даром 

доброго понимания мира‖? 

Благодаря великолепным произведениям искусства: картинам 

великих художников, народному творчеству, музыке , мы прикоснулись к 

миру, к окружающим нас людям, к миру прошлого и будущего. Искусство 

позволило нам понять то, чего мы не понимали, и углубить своѐ 

понимание того, что уже частично поняли. И я думаю, что каждый из нас 

вправе о себе сказать: ―Я – награждѐнный через искусство даром доброго 

понимания мира‖. 

– Считаете ли вы труд учителя, урок, искусством, которое может 

наградить даром понимания мира? 

– Какой вид искусства, на ваш взгляд, сегодня обладает таким даром 

более всего? 

– Что бы вы могли, исходя из нашего разговора об искусстве, 

пожелать нашим учащимся? 

IX. Домашнее задание 

Написать мини-сочинение на тему: ―Современная музыка (живопись, 

поэзия и т. д.) в моей жизни‖. В работе использовать причастия с 

изученной орфограммой. 

 

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО…» 
 

Чулпанова А.Р., 

Куц Т.В., 

МБОУ СОШ №23  

Советского района город Уфа 

Цель: 
Сформировать чувство патриотизма у обучающихся, на примере 

героев России и Башкортостана, осознать причастность к его истории 

через судьбу своей собственной семьи, личного отношения к прошлому и 

настоящему.  

Задачи: 
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1. Воспитывать у подрастающего поколения чувства патриотизма и 

уважения к памяти защитников Отечества. 

2. Расширить знания учащихся о Великой Отечественной войне. 

3. Развивать лучшие качества человека: патриотизм, 

гражданственность, гордость за свою Родину, стремление к миру. 

Оборудование: плакаты, компьютер, мультимедийный проектор, 

фотографии военных лет, Презентация 1. 

Литература: 

1. Р. А. Устинова «Моя судьба в тебе, великая Россия!» 

2. Ю. Узиков «Это надо знать живым». - Уфа. Башкирское кн. Изд-

во,1986. 

Интернет- ресурс: 

:radoneje2011.biblgorlov.ru›june/vov 

:uznai-pravdu.ru› 

http://ria.ru/spravka/20100427/227000409.html#ixzz3OWfoYatO  

Нет ничего страшней войны, ибо когда на земле мир:  

дети хоронят своих родителей, а когда на земле война 

родители хоронят своих детей ! 

                                                                         Аристотель 

Ход урока. 

Учитель музыки: Музыкальное приветствие.  

- Я думаю нетрудно догадаться, о чѐм пойдѐт речь сегодня на уроке.  

- Как вы думаете, о чѐм? (о войне) 

- О какой войне? (О Великой Отечественной войне) 

- Как бы Вы назвали тему нашего урока? (ответы детей) 

Тему урока мы назвала так: «Никто не забыт, ничто не забыто …»                     

Я хочу начать урок со слова «вдруг». Это слово «вдруг» очень 

удивительное. Оно означает, что мы всегда не готовы, для нас всѐ 

происходит вдруг.  

Так вот «вдруг» 22 июня 1941 г. в  3 часа 30 минут утра 190 дивизий, 

в которой состояло 150 миллионов вооруженных фашистов без объявления 

войны напала на Советский Союз. По советским пограничным заставам 

был внезапно нанесен артиллерийский удар, а через несколько минут 

крупные силы германской авиации обрушили тысячи тонн смертоносного 

груза на спящие города. В приграничных районах страны забушевал 

гигантский огненный смерч. Но, никто не думал, что с неба может упасть 

1000 тонн бомб.  Никто не предполагал, что в течение короткого времени, 

40% городов просто будет смятенно с лица земли. Это была великая 

трагедия! Для советского народа началась жестокая Великая 

Отечественная война. Это было «вдруг», это было совершенно 

неожиданно.  

http://www.radoneje2011.biblgorlov.ru/
http://www.radoneje2011.biblgorlov.ru/june/vov
http://uznai-pravdu.ru/
http://ria.ru/spravka/20100427/227000409.html#ixzz3OWfoYatO
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Любая война эта всегда грязь, ужас, сиротство, кровь и насилие. За 

ним разрушенные города, горе, слезы, а ещѐ миллионы людей, которые 

погибли мучительной смертью в фашистских лагерях смерти.  

Но никто не мог предположить, что война продлиться так долго, что 

она унесет миллионы жизней и что 9 мая 1945 года - День Великой 

Победы станет главным праздником нашего народа на вечные времена.  

В 2015 году наша страна  будет отмечать  70-летие Великой Победы. 

Этот урок мы посвящаем и  Году литературы.  

Хотя прошло много лет со дня окончания войны, но мы продолжаем 

вспоминать тех, кто выстрадал эту победу, чьи судьбы связаны с 

гитлеровским пленом, кто видели эту войну и знают все ее ужасы. Эти 

люди заслуживают внимание и глубокое уважение. 

Исполнение песни «День Победы» (Муз. и сл. Ф. А. Даутовой) 

«День Победы» (Муз. и сл. Ф. А. Даутовой) 

1. День великой Победы 

Стал памятью наших сердец 

В книгах  и в песнях, воспетый 

Герои и каждый боец. 

Припев: 
С великой Победой Россия! 

Счастья, мира и благ. 

Звезды Кремля нам сияют 

И реет российский флаг. 

2. Россию дом наш родимый 

Нет, не сломила война. 

Отважны непобедимы 

Деды, отцы, сыновья. 

3. На страже мира ракеты 

В морях плывут корабли. 

Мы помним отцов заветы 

Чтоб родину берегли. 

4. Праздник Победы ликует 

Радостно кружится май. 

Ласково ветер целует 

Весенний цветущий край. 

Припев: 
Салюты всю ночь до рассвета 

Радужный звездопад 

Останется в сердце все это 

Салюты и славный парад! 

Припев: 

С великой Победой Россия! 

Счастья и мира и благ. 
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Звезды Кремля нам сияют 

И реет российский флаг. 

Учитель музыки: 

- Какое чувство вызывает эта песня у каждого из вас?  

- Есть ли такие интонации, когда словно ведется доверительный 

разговор с каждым человеком в отдельности? 

- Зачем сегодня нам надо знать и петь такие песни? 

В России нет семей, которых война не коснулась. Почти у всех деды 

и отцы воевали, погибали или получали ранения, либо томились во 

вражеском плену.  

В нашем роду воевали и женщины и мужчины. 

Мой прадедушка Галлямов Сабур Галлямович участвовал в Великой 

Отечественной войне. Ему  было 50 лет и с  тех пор он пропал без вести.  

Затем добровольно на войну пошла его вторая дочь Шамсия 

Сабуровна в возрасте 21 год. Вначале она готовила еду для солдат, потом 

стирала, обхаживала, пока не стала разведчицей, а потом воевала в 

зенитных частях. Участвовала в Сталинградской битве и дошла до самого 

Берлина.  

Вернулась в отчий дом на свою родину в Нуримановский район село 

Красная Горка. Была награждена Орденом Отечественной войны II 

степени. 

Старший брат моего дедушки Нусратуллин Нурулла Нусратович 

родился в Нуримановском районе д. Новокулево. Пошѐл на фронт 

добровольно. Воевал в составе 112-Башкирской кавалерийской дивизии.  

Погиб во время боя  22 июля 1942 г. похоронен в Курской области. 

Мой дедушка Нустратуллин Касим Нусратович участвовал в боевых 

действиях под Москвой с 12 по 20 октября 1941года в составе Подольского 

училища политсостава младшим политруком. С 10 августа по 27 ноября 

1942 года на Сталинградском фронте за хорошие показатели в деле в 

подготовке своего подразделения присвоено звание Старший Лейтенант. 

Принимал участие под Элистой, в Калмыцкой республике. Он был 

комиссаром батальона. При отражении таковой атаки был ранен осколком 

в ногу. Батальон попал в окружение. Он посылал несколько связных, 

чтобы связаться с другими частями Красной Армии, но они не 

возвращались. Несколько дней все они лежали в камышах и болотистых 

местах. Им нельзя было подавать различные сигналы, голоса, разводить 

костры, так как немцы были рядом. Они ели сырое верблюжье мясо и пили 

остуженную верблюжью мочу. Мой дедушка был почти без сознания, и 

послал своего преданного адъютанта последнего связного - его звали 

Анатолий Славгородский.  

Он пошѐл через линию фронта, объяснил, что там лежит без 

сознания комиссар батальона. Ночью Анатолий Славгородский и еще 

несколько бойцов вынесли моего дедушку на плащ-палатке на нашу 
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сторону и определили в госпиталь. Только после войны калмыкские 

следопыты нашли друга моего дедушки Анатолия Славгородского и они 

переписывались.  

Касим Нустратович - мой дедушка в 27 лет осенью 1942 года 

вернулся домой раненый в ногу. Был награжден Медалью за отвагу и 

Орденом Отечественной войны I степени.   

Когда я была маленькой, в моей семье мало кто говорил о войне. 

Помню, как я разглядывала, дедушкины медали. Но я хорошо запомнила 

только один момент из своего детства. Это был прекрасный  солнечный 

день, я сидела за столом, взяла бумагу, ручку и стала рисовать…  

- Как вы думаете, что я такого нарисовала, что запомнила это на всю 

жизнь? (Ответы детей)  

Я нарисовала фашистский крест. Это было «вдруг». Мимо меня 

проходила мама, увидев это, она тут же разорвала рисунок и сожгла в 

печке. После этого меня строго наказали.  

- Что скрывалось за этим знаком, почему этот знак вызвал столько 

негативного недовольства, давайте посмотрим? (кадра из концлагеря) 

- Что вы видели? (концлагерь Бухенвальд) 

Учитель Литературы: 

Да, сегодня мы поговорим о самых страшных страницах Великой 

Отечественной войны: о фашистских застенках, о страшной системе 

фашистских концентрационных лагерей, направленной на подавление 

человеческого достоинства, воли и уничтожение в газовых камерах и печах 

крематориев миллионов ни в чѐм не повинных людей – стариков, женщин, 

детей. 

Сегодня мы вспомним имена тех писателей, которые прошли через 

ужасы фашистского плена, вспомним произведения, из которых мы узнаѐм 

о стойкости и мужестве тех, кто и в фашистских застенках боролся с 

врагом и приближал Великую Победу. 

Вспомним немецкого писателя – коммуниста Юлиуса Фучика. Его 

книга «Репортаж с петлѐй на шее» - обвинительный приговор фашизму.  

Вспомним татарского поэта Мусу Джалиля – узника фашистской 

тюрьмы Моабит, расстрелянного врагами, но непокорѐнного. Мусе 

Джалилю присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. А книга 

его стихов «Моабитская тетрадь» - яркое свидетельство его бессмертного 

духа. 

Вспомним польского педагога – просветителя Януша Корчака, 

который вместе со своими воспитанниками из «Дома сирот» взошѐл в 

газовую камеру и сделал шаг в бессмертие. 

Все мы читали и хорошо помним рассказ Михаила Шолохова 

«Судьба человека». Герой этого рассказа выдержал все ужасы 

фашистского плена, остался в живых и имеет полное право обвинять 

фашизм: «Тяжело мне, браток, вспоминать…( отрывок из рассказа)…»  
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- Как же Андрей Соколов попал в плен? 

- Как одержал моральное превосходство над врагом? 

Обратимся ещѐ раз к эпиграфу нашего урока: «Нет ничего страшнее 

войны, ибо, когда на земле мир: дети хоронят своих родителей (и это 

мудрый закон жизни), а когда на земле война, родители хоронят своих 

детей! 

У Андрея Соколова война отняла троих детей, жену, семью, дом, 

разрушила всю его жизнь, но не сломила его, и он нашел в себе силы не 

только жить дальше, но и усыновить сироту Ванюшку, взять на себя 

ответственность за воспитание ребѐнка. 

- Кто был жертвой  концентрационных фашистских лагерей? 

(миллионы людей военнопленных разных национальностей, в том числе 

женщины, старики и дети) 

- Какие чувства, эмоции вызывают у Вас данные сведения? 

- Как Вы думаете, что помогало людям выживать в столь трудных 

условиях? 

(необходимо было выжить, но и погибнуть достойно тоже - было 

необходимо!!! 

Но всю жизнь он помнил своих товарищей, погибших в фашистских 

концлагерях. 

Стихотворение Бориса Слуцкого «Кѐльнская яма».  

Ученик 1: Страшный час для детей и матерей в концлагере наступал 

тогда, когда фашисты, выстроив матерей с детьми посреди лагеря, 

насильно отрывали малюток от несчастных матерей. Дети, начиная с 

грудного возраста, содержались немцами отдельно и строго изолированно. 

Дети в отдельном бараке находились в состоянии маленьких животных, 

лишенных даже примитивного ухода. За грудными младенцами ухаживали 

5-7 летние девочки. Ежедневно немецкая охрана в больших корзинах 

выносила из детского барака окоченевшие трупики погибших детей. 

Ученик 2: Массовую беспрерывную смертность детей вызывали 

эксперименты, для которых в роли лабораторных животных 

использовались малолетние узники Саласпилса. Немецкие врачи-убийцы 

больным детям делали инъекции разных жидкостей, заставляли принимать 

внутрь разные средства. Детей кормили отравленной кашей, от которой 

они умирали мучительной смертью.  

Ученик 3: Фашизм не признавал возрастного различия. 

Великолепно отлаженная гитлеровская машина уничтожения людей 

перемалывала всех с одинаковой аккуратностью и беспощадностью: 

дряхлых стариков, цветущих женщин, новорожденных младенцев. День и 

ночь дымили крематории бесчисленных лагерей смерти. Насильно 

разлученные с родителями, угнанные далеко от родных мест, упрятанные 

за колючую проволоку, они тысячами гибли от голода и болезней, от 

медицинских экспериментов и принудительного донорства. Только в 
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Саласпилсе у детей выкачано 3500 литров крови. За каждой каплей крови - 

человеческая трагедия.  

Учитель Литературы:  

Мы уже вспоминали польского педагога Януша Корчака. В «Доме 

сирот» воспитывалась семилетняя девочка Натя, из-за болезни ног она не 

могла ходить, но хорошо рисовала и сочиняла стихи, по-детски наивные, 

но полные надежде на счастье и спасение. 

Стихотворение Нати «Я кораблик клеила…» 

Мы можем прочитать об этом в поэме Александра Галича «Кадеш». 

Фашисты предлагали Корчаку остаться в живых, но он погиб вместе со 

своими воспитанниками из «Дома сирот» в Варшавском концлагере 

«Треблинка». 

Учитель Музыки:  

Маутхаузен - был один из страшных концентрационных фашистских 

лагерей, потому что Освенцим и Бухенвальд какое-то время всего лишь  

были транзитными пунктами по дороге в Маутхаузен. Узниками 

Маутхаузена было около 335 тысяч человек, казнено свыше 122 тысяч 

человек. Среди них Дмитрий Карбышев - генерал, который принял 

мученическую смерть в ночь с 17 на 18 февраля 1945 года, после зверских 

пыток, немецкие генералы вывели генерала Карбышева на мороз, сняли с 

него одежду и обливали холодной водой до тех пор, пока тело генерала не 

превратилось в ледяной столб. Обливание водой  на морозе  была одна из 

фирменных маутхаузенских казней. Труп генерала фашисты сожгли в 

печах Маутхаузена. Генерал Карбышев погиб смертью героя. 

  «Памяти Карбышева» А. Кулешов (Читает ученик) 

… Немцы бойца с партийным билетом 

Гонят босого на лютый мороз. 

Там он, облитый водой ледяною, 

К сердцу билет свой рукою прижал, 

Словно билет под холодной водою 

Жаркому сердцу остыть не давал. 

Так он стоял, издеваясь над катом, 

Долго по телу струилась вода, 

Так и остался стоять у барака, 

Словно бы вылитый весь изо льда. 

Так и стоит, как живой, перед нами, 

Правой рукой прижимая билет, 

Он не расстанется больше с друзьями 

И простоит ещѐ тысячи лет. 

Но не корой ледяною покрытый, 

Но не облитый водой ледяной,- 

Вылит из бронзы и солнцем облитый, 

Вечно он будет стоять над землѐй. 
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Учитель музыки:  

После Второй Мировой войны на месте Маутхаузена создан 

мемориальный музей. На территории бывшего лагеря воздвигнуто свыше 

20 национальных монументов. Возле главных ворот лагеря возвышается 

памятник Дмитрию Карбышеву. На пьедестале памятника на русском и 

немецком языках написано: «Дмитрию Карбышеву: учѐному, воину, 

коммунисту. Жизнь и смерть его были подвигом во имя Родины». 

Ученик 4:  
По семейным преданиям, фамилия Карбышев были далекими 

предками татаров. В Башкирии Дмитрий Михайлович Карбышев был во 

время Гражданской войны. Михаил Фрунзе назначил Д. М. Карбышева 

главным руководителем всех оборонительных работ Восточного фронта - 

по созданию укрепленных районов в Симбирске, Самаре, Саратове, 

Челябинске, Златоусте, Троицке, Кургане и других городах, впоследствии 

сыгравших важную роль в разгроме белогвардейских полчищ.  

Ученик 5:  

В июне 1919 года строители прибыли на станцию Дема. Сразу же 

начались подготовительные работы к форсированию рек Белая и Уфа. 

Понтонно-канатный мост монтировался в районе Цыганской поляны. 

Потом был переброшѐн через Белую. Паром через реку Уфу сооружался в 

районе каменной переправы. Дмитрию Михайловичу Карбышеву после 

взятия города Уфы было поручено создать Уфимский укрепленный район. 

Начиная от устья Уфы по еѐ правому берегу, за Шакшинским 

железнодорожным мостом, были созданы оборонительные огневые 

сооружения. 

Ученик 6:  

Карбышев, с большим тактом и спокойствием убедительно 

доказывал Василию Ивановичу Чапаеву, какое огромное моральное и 

практическое  значение имеет на фронте своевременно и хорошо 

проведенная инженерная подготовка.  

Маршал Советского Союза И. Х. Баграмян в своих воспоминаниях 

«Слово о генерале Карбышеве» отмечает еще одну сторону деятельности 

Дмитрия Михайловича Карбышева в Башкирии: «…Карбышев создал в 

Уфе мостостроительный отряд отправки в Омск. Здесь же, в Приуралье, он 

изыскал инвентарь и материалы, а затем организовал отгрузку фермы для 

Иртышского моста. Лишь после этого отправился в Омск». После разгрома 

Колчака Дмитрия Михайловича Карбышева назначили начальником 

инженеров 5-й армии Восточного фронта. 

Учитель музыки:   

-Узнали ли вы это здание?  (Гостиный двор) 

Вот в этом здании, работал герой Советского Союза Д.М. Карбышев.  

К сожалению, нет мемориальных мест в Башкирии, где бывал генерал-

лейтенант инженерных войск Советской Армии Д. М. Карбышев. 
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Исполнение песни  «Песня о Карбышеве» (Муз. В. Оловников 

Сл.  А. Лозневой). 

Песня о Карбышеве 

1. Послушай о пытке жестокой, 

О том, как седой генерал 

От Родины милой далѐко 

В немецком плену умирал. 

Как сердце ему разрывали 

И речью, и сталью чужой, 

Огнѐм и железом пытали 

За то, что он русский душой. 

 

2. Ему и покой, и свободу 

Фашистский палач обещал, – 

А он, неподкупный и гордый, 

Стоял, и смотрел, и молчал. 

И вывели вновь из подвала 

В морозную полночь его; 

Молчанье врагов бесновало, 

Казалось, страшнее всего. 

 

3. Облили водой ледяною, 

Свалили, замерзшего, с ног, 

Но даже под пыткой такою 

Он верность Отчизне сберѐг. 

Скорее ты камень раздавишь, 

Чем русское сердце возьмѐшь! 

И льдами его не остудишь, 

И в жарком огне не сожжешь! 

Учитель музыки: 

- Какие человеческие  чувства были унижены? 

- Какие качества личности отличали Дмитрия Карбышева? 

- Почему его образ волнует певцов, композиторов, поэтов и 

художников? (они его любили, уважали, восхищались)  

- Какими мы должны стать, чтобы нас помнили? (мужественными, 

смелыми, храбрыми,  таким как Д. М. Карбышев. Жизнь и смерть его были 

подвигом во имя Родины). 

Учитель Литературы: 

Попал в окружение и в плен татарский поэт - Муса Джалиль.  

Фашисты старалась организовать национальные батальоны, в которых 

были татары, башкиры, азербайджанцы, мордва. Они должны были 

сражаться на стороне фашистской армии. Фашистский концлагерь не 

сломил патриота. Джалиль был одним из создателей и организаторов 
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подпольной антифашисткой организации. Они распространяли листовки, 

вели пропаганду среди заключенных, устраивали побеги. Патриота выдал 

предатель. Муса Джалиль был переведен в берлинскую тюрьму Моабит, 

подвергался пыткам, издевательствам и был приговорен к смертной казни.  

25 августа 1944 года Муса Джалиль и еще десять его товарищей 

были казнены. За беспримерное мужество Мусе Джалилю присвоено 

звание Героя Советского Союза. Имя татарского поэта носит одна улиц 

города Уфы.  

К сожалению, нет мемориальных знаков в тех местах Башкирии, где 

бывал татарский поэт. А ведь он приезжал сюда не только отдыхать, пить 

башкирский кумыс, но главное работать.  

Слайд  Стихотворение «Варварство» Муса Джалиль. (Читает 

ученик) 

Учитель Литературы: 

- Кто такие варвары? 

- Какие чувства вызывает у вас это стихотворение? 

Люди кладут живые цветы, склоняя перед памятью жертв фашизма, 

как бы давая клятву никогда не допустить страшной трагедии, не 

допустить новой войны.  

Исполнение песни «Бухенвальдский набат» (Муз.В. Мурадели 

Сл. А. Соболева) 

Люди мира, на минуту встаньте! 

Слушайте, слушайте: 

Гудит со всех сторон – 

Это раздаѐтся в Бухенвальде 

Колокольный звон, 

Колокольный звон. 

Это возродилась и окрепла 

В медном гуле праведная кровь. 

Это жертвы ожили из пепла 

И восстали вновь, 

И восстали вновь, 

И восстали, и восстали, 

И восстали вновь! 

И восстали, и восстали, 

И восстали вновь! 
 

2. Сотни тысяч заживо сожжѐнных 

Строятся, строятся 

В шеренги к ряду ряд. 

Интернациональные колонны 

С нами говорят, 

С нами говорят. 
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Слышите громовые раскаты? 

Это не гроза, не ураган. 

Это вихрем атомным объятый 

Стонет океан, Тихий океан. 

Это стонет, это стонет 

Тихий океан. 

Это стонет, это стонет 

Тихий океан. 
 

3.Люди мира, на минуту встаньте! 

Слушайте, слушайте: 

Гудит со всех сторон – 

Это раздаѐтся в Бухенвальде 

Колокольный звон, 

Колокольный звон. 

Звон плывѐт, плывѐт 

Над всей землѐю, 

И гудит взволнованно эфир: 

Люди мира, будьте зорче втрое, 

Берегите мир, берегите мир, 

Берегите, берегите, 

Берегите мир! 

Берегите, берегите, 

Берегите мир! 

Учитель музыки: 

- Какое чувство вызывает эта песня у каждого слушателя? (боль, 

горечь, голод, смерть миллионов человеческих жизней, погибшие в 

концлагерях смерти). 

- Сколько здесь образов? Один или несколько? (образ войны и  образ 

борьбы за мир). 

- Как сплетаются в этой песне образы войны и борьбы за мир, образы 

добра и зла? (Каждым словом, звуком она восстает против зла войны. 

Напоминает нам о миллионах людей, в том числе и детей, погибших в 

фашистских лагерях смерти). 

- Каким образом отражена здесь Великая Отечественная война? 

(колокол, звучащий сейчас там, где в годы войны был один из самых 

зверских лагерей смерти - Бухенвальд, не только память о войне, но и 

призыв к миру). 

- Как вы думаете, можно ли согласиться с мнением, что самая 

страшная война – Великая Отечественная война?  Почему? 

Учитель Литературы:  

На воротах Бухенвальда фашисты высекли циничную надпись 

«Каждому своѐ» - проклятье и вечная память: пусть каждому будет своѐ! 
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- Ребята, почтим, светлую память о жертвах нацистского террора, о 

миллионах замученных, расстрелянных, сожженных, заживо погребенных    

Минутой молчанием… Слушание МЕТРОНОМ. 

Учитель музыки:  

70 лет назад узники концентрационного лагеря Бухенвальд - 

безоружные, голодные, измученные непосильным трудом и 

издевательствами - подняли восстание. Оно закончилось победой. В 

память об этом подвиге и в России, и в других странах 11 апреля 

отмечается как Международный День освобождения узников фашистских 

концлагерей. 

Удивительно, как много может вместить себя жизнь одного 

человека! Не зря говорят - в капле росы отражается весь мир.  

Слайд  Устиновой Раисы Алексеевной  
Перед нами судьба россиянки по имени Раиса Алексеевна Устинова. 

То, что довелось увидеть и пережить этой необыкновенной женщине, 

порой просто не укладывается в голове. Трудно себе представить, как она 

совсем малюсенькой девочкой наравне со взрослыми  перенесла 3года 

военно-концлагерной  неволи. Более того, в концлагере «Шталаг № 352», 

устроенным захватчиками на Белорусской земле, она оказалась в числе тех 

малолетних жертв, на которых фашисты решили экспериментировать 

воздействие какого-то адского препарата. После так называемой прививки, 

Раису Алексеевну спасла от неминуемой гибели добрая белоруска из 

хутора, находившегося рядом с концлагерем, но и как потом выяснил 

знатный профессор в крови у неѐ содержалось «вся таблица Менделеева, 

плюс марсианские примеси». Оказалось, что нет вакцин против 

изуверского яда, который ввели тогда в еѐ организм фашистские 

экспериментаторы. Старый мудрый профессор дал совет юной Раисе 

Алексеевне самостоятельно оздоровить свой растущий организм. Раиса 

Алексеевна вызывает только восхищение, то с каким упорством и 

оптимизмом ищет она пути  для выздоровления, очищения отравленного 

фашистами организма. Ведь по сути дела, той самой концлагерной 

«прививкой» ей был определен срок жизни не более сорока лет.  

Я бы назвала Раису Алексеевну символом нашей эпохи. Ибо 

несмотря ни на что, Раиса Алексеевна не только перенесла все это, но и 

нашла способы победить неизлечимую болезнь. Она посвятила свою жизнь 

искусству, радуя своих поклонников талантом и наполняя наши духовные 

пустоты добротой. Россию победить невозможно, ибо еѐ основу 

составляют такие люди как Раиса Алексеевна Устинова!  

На нашем уроке присутствует Устинова Раиса Алексеевна. 

Устинова Раиса Алексеевна - художественный руководитель 

Благотворительного фонда «Театр Арлекин», заслуженная актриса 

Республики Башкортостан, режиссер театра, автор книги «Моя судьба в 

тебе, великая Россия!», «Шипы и розы комбрига Муртазина». 
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Предоставить слово  Устиновой Раисе Алексеевне. 

Цветы. 

- Раиса Алексеевна, Благодарим Вас за возможность ознакомиться с 

материалами воспоминания о детстве в фашистском концлагере.  

Желаем Вам здоровья, счастья, долголетия, чтоб все Ваши мечты 

воплотились в реальность! 

- Вы сегодня исполнили  песню «День Победы». А кто же является  

автором этой песни? Эту песню написала Фания Абдулхаировна Даутова - 

член Российского авторского общества, поэт-композитор, автор 

музыкальных проектов и песен. Она является автором песни «112-ая 

Башкавдивизия», «Генерал Кусимов», «Шаймуратов Генерал» «Александр 

Матросов», «Минигали Губайдуллин», «Комбриг Муртазин», 

«Башкортостан» и т.д. 

Предоставить слово Даутовой Ф.А. 

Цветы. 

Учитель музыки: 

- Фания Абдулхаировна, именно Ваши песни, написанные о героях 

России и Башкортостана представляется объективной потребностью в 

воспитании современного подрастающего поколения. Мы Вас очень 

любим, благодарим за то, что  Вы радуете нас своим творчеством и пишете 

такие прекрасные песни. Спасибо Вам за это! 

Обобщение. 

- Какие выводы Вы можете сделать для себя? (ответы детей) 

- Какие бы уроки из истории  извлекли для себя Вы? 

Дом. Задание.  

Рассказать родителям о Раисе Алексеевне Устинове, прочитать книгу 

Раисы Алексеевной Устиновой «Моя судьба в тебе, великая Россия!», а 

также исполнить песни, исполненные на уроке. 

С глубокой благодарностью мы чтим сегодня память погибших 

героев, высокая честь – молиться за них. Даже память об этих людях 

делает нас с вами духовно более высокими. Поэтому, пусть вдохновляют 

Вас образы наших предков! Пусть над нами, над нашими героями будет 

всегда мирное небо! 

Исполнение песни «Во имя жизни» Сл. Н. Добронравова Муз. А. 

Пахмутовой.  

Во имя жизни (Муз. А. Пахмутовой Сл.  Н.Добронравова). 

Тянется к нам из-за туч 

Солнечный луч, 

Трепетный луч… 

Как ты живѐшь, человек, 

В яростный век, 

Ядерный век? 

Выбрать добро или зло — 
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Время пришло, 

Время пришло. 

Солнцу и небу ответь: 

Жизнь или смерть, 

Жизнь или смерть? 

Каким оставишь ты нашим детям 

Новое, третье тысячелетье? 

Припев: 

Во имя жизни мы смерть встречали, 

Во имя жизни друзей теряли. 

Во имя жизни — навеки вместе 

Бесстрашье правды и слово чести. 

Во имя жизни, как свет весенний, 

Былин и песен природный гений. 

Любовь к Отчизне — во имя жизни. 

Во имя жизни вся наша жизнь! 

2. Звѐзды исчезнут с высот… 

Кто их спасѐт? 

Кто их вернѐт? 

Что ты решил, человек, 

В яростный век, 

Ядерный век? 

Выбрать добро или зло — 

Время пришло, 

Время пришло. 

Солнцу и небу ответь: 

Жизнь или смерть? 

Жизнь или смерть? 

Каким оставишь ты нашим детям 

Новое, третье тысячелетье? 

Припев: 

Во имя жизни смеются дети— 

Цветная радость на белом свете… 

Во имя жизни, как дар бесценный, 

Сонет Шекспира, ноктюрн Шопена… 

Во имя жизни-жить полной мерой, 

И наша нежность, и наша вера… 

Любовь к Отчизне -во имя жизни, 

Во имя жизни — вся наша жизнь 

Спасибо за внимание! 
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«ҼҘҼБИҼТ-ҼҘҼП ДОНЪЯҺЫ» 

Юлдашбаева Л. А., 

Ҡырмыҫҡалы районы  

Мҿкҽй урта мҽктҽбе 

Маҡсат: 

белем биреҥ маҡсаты:  

- уҡыусыларҙың логик фекерлҽҥ ҡеҥҽһен арттырыу; 

- һҥҙлек запасын арттырыу; 

ҥҫтереҥсе маҡсат:  

- текста бирелгҽн тҿп фекерҙе таба белеҥ; 

- текстҡа ҡарата ҥҙ мҿнҿсҿбҽтҽңде еткерҽ белеҥ; 

- текстың эстҽлегенҽ тҿшҿнҿҥ; 

тҽрбиҽҥи маҡсат: 

- уҡыусыларҙа юғары илһҿйҽрлек рух булдырыу; 

- ҽҙҽби ҽҫҽрҙҽргҽ ҡыҙыҡһыныу уятыу; 

- толерантлыҡтың асылына тҿшҿндҿрҿҥ. 

Дҽрестең методик аңлатмаһы: уҡыусылар логик фекерлҽҥ, тасуири 

һҽм аңлап уҡыу һҽлҽтен ҥҙлҽштерергҽ, ҽхлаҡи нормалар менҽн ҥҙҙҽренең 

тойғоларын тигеҙлҽй белергҽ, ҥҙҙҽренең телмҽрен, уй- фекерҙҽрен 

анализлап, аңлы  рҽҥештҽ еткерҽ белергҽ тейеш. 

Дҽресте алдан күҙҙаллаусы ҿйгҽ эш биреү: Р. Ғарипов, З. Биишева,   

М. Кҽрим тураһында мҽғлҥмҽт туплап, сығыш ҽҙерлҽргҽ. 

Дҽрес барышы 

I. Психологик инеш: 

Уҡытыусы:   Һаумыһығыҙ, уҡыусылыр! 

            Уҡыусылар:  Һаумы, ҡояш,  һаумы, дуҫым!  

                                        Һаумыһығыҙ,  уҡытыусым! 

                                        Мин сҽлҽмҽт, мин матур, 

                                        Салауат кеҥек батыр! 

Уҡытыусы: Афарин! Бер - беребеҙгҽ ҡарап  йылмайып,  яҡшы кҽйеф 

менҽн дҽресебеҙҙе башлайыҡ.  

-  Экранға кҥҙ һалығыҙ ҽле,  һеҙ  унда нимҽ кҥрҽһегеҙ? (1-се 

слайд)  

- Һеҙҙең алда  Рҽсҽй Федерацияһының  Президенты В.В Путин 

2015 йылды Ҽҙҽбиҽт йылы тип иғлан итте. Һҽм һеҙҙең алда 2015 йылдың 

эмблемаһы. Тимҽк, бҿгҿн дҽрестҽ нимҽ тураһында һуҙ барасағын кем 

ҽйтер? (Дҽрестең темаһын билдҽлҽҥ) 

- Бҿгҿн, һҥҙ ҽҙҽбиҽт тураһында барасаҡ. Экранға иғтибар менҽн 

ҡарағыҙ ҙа, миңҽ ҽйтегеҙ, эмблемала кемдҽр һҥрҽтлҽнгҽн? 

Һеҙ уларҙың ниндҽй ҽҫҽрҙҽрен белҽһегеҙ? Ҽйҙҽгеҙ бергҽлҽп уларҙың 

ижадтарынан ҿҙҿктҽр уҡып ҥтҽйек. (2-се,3-сҿ,4-се слайдтар) 

- (5- се слайд) Артабанғы слайдҡа кҥҙ һалығыҙ. Был нимҽ?  
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- Был Башҡортостан Республикаһының Ҽҙҽбиҽт йылы 

эмблемаһы. Ҽгҽр ҙҽ һеҙгҽ был эмблемаға, алда кҥрһҽтелгҽн кеҥек ҥк, 

башҡорт яҙыусыларының профилдҽрен ҡуйыу хоҡуғы бирелһҽ, һеҙ 

кемдҽрҙе ҡуйыр инегеҙ?  

- Дҿрҿҫ, балалар, һеҙ һанап ҥткҽн һҽр ҽҙип  маҡтауға, данлауға 

лайыҡ. Ҽйҙҽгеҙ, һеҙҙең менҽн уларҙың бер нисҽһенҽ туҡталып ҥтҽйек. 

Һеҙгҽ ҿйгҽ эшкҽ Р. Ғарипов, З. Биишева, М. Кҽрим тураһында мҽғлҥмҽт 

туплап килергҽ бирелгҽн ине. Хҽҙер һеҙҙе тыңлап ҥтҽйек, рҽхим итегеҙ. (6-

сы, 7-се, 8-се слайдтар) 

- Афарин! Һеҙ барығыҙ ҙа ҿйгҽ эште башҡарыуға яуаплы 

ҡарағанһығыҙ. 

II. Бҿйҿк Ватан һуғышында ҡатнашҡан ҽҙиптҽр. 

-  Быйылғы йыл ваҡиғаларға бик бай, сағыу, ҥҙенсҽлекле йыл. 

Бҿйҿк Еңеҥҙең 70 йыллығын билдҽлҽгҽн йылды ҽҙҽбиҽт йылы тип иғлан 

итеҥ, осраҡлы рҽҥештҽ булмағандыр. Сҿнки ҽҙҽбиҽт ул кеше яҙмышын, 

уның кҥңел  торошон ҿйрҽнеҥсе фҽн. Һҽр дҽҥерҙҽ булып ҥткҽн хҽл-

ваҡиғалар ҽҙҽбиҽттҽ сағыла. Ватан һуғышы башланғас та, яҙыусылар  

ҡулдарына ҡорал тотоп дошманға ҡаршы яуға кҥтҽрелделҽр, шул уҡ 

ваҡыттта юғары рухлы ҽҫҽрҙҽр яҙып, яуҙаштарын еңеҥгҽ ҽйҙҽп, яҡты һҽм 

тыныс килҽсҽк вҽғҽҙҽ итҽ. Шуға  ла уларҙың  хеҙмҽте баһалап бҿткҿһҿҙ.  

- Һеҙҙең алда М. Кҽримдең фотоһҥрҽте. Бҿйҿк Ватан һуғышы 

башланғас та, армия сафына алына һҽм һҽм һуғыштың еңеҥ менҽн 

тамамланыуына тиклем фронтта була. (9-сы,10-сы,11- се слайдтар) Һеҙҙең 

алда М. Кҽримдең ―Мин фронтҡа китҽм, иптҽштҽр‖ шиғыры. Кемегеҙ 

шиғырҙы тасуири уҡып ишеттерер?  

(эш тҿрҙҽре: шиғырҙы тасуири уҡыу; шиғырҙан топонимик атамалар, 

туғанлыҡ терминдарын, ҿндҽш һҥҙҙҽрҙе табыу, сынйырлап уҡыу) 

- Ҽ хҽҙер, уҡыусылар, ҽйҙҽгеҙ, М. Кҽримдең ―Еңеҥҙҽрем‖ 

шиғырын тыңлап ҥтҽйек (12-се слайд) 

- М. Кҽрим кеҥек бик кҥп яҙыусыларыбыҙ ҙа һуғыштың ысын 

йҿҙҿн кҥргҽн, тыуған илде дошмандан һаҡлау ҿсҿн йҽнен-тҽнен аямай 

кҿрҽшкҽндҽр. Мҽҫҽлҽн: (13-сҿ, 14-се,15-се, слайдтар) Мазһар Абдуллин, 

Ғҽйнан  Ҽмиров, Тимер Арҫланов, Муса Ғҽли, Шҽриф Биҡҡол  һ.б бик кҥп 

яҙыусылар. 

III. Ял минуты. 

- Уҡыусылар, ҽйҙҽгеҙ бер аҙ ял итеп алайыҡ.  

(Ҡ.Даян һҥҙ. З. Исмҽғилев муз. ―Шайморатов Генерал‖ йыры  

яңғырай. ) 

1-се кҥнегеҥ – урында атлау 

2-се кҥнегеҥ – сҥкҽйеҥ 

3-сҿ кҥнегеҥ- сҽпҽкҽй итеҥ 

4-се кҥнегеҥ- урында атлау 
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- Ял иттек, ҽйҙҽгеҙ урындарға ултырып, яңы кҿс-дҽрт менҽн 

дҽресте дауам итҽйек. 

IV. Яҡташ яҙыусылар. 

- Ҽ һеҙ белҽһегеҙме, данлыҡлы генерал Шайморатов беҙҙең 

Ҡырмыҫҡалы районынан булған. (16-сы слайд) һеҙҙең алда Ш. Биҡҡолдоң 

фотоһҥрҽте. Ул  да Шайморатов генерал кеҥек ҥк Ҡырмыҫҡалы районында 

тыуып ҥҫкҽн, яу яланын ҥткҽн. Кҥрше Кҥллҽр ауылында белем алған, ошо 

беҙ йҿрҿгҽн һуҡмаҡтарҙа уның да эҙе ҡалған. Ҡырмыҫҡалы ере (17-се,18-

се, 19-сы,20-се слайдтар) Мҿхҽмҽтсҽлим Ҿмҿтбаев, Фҽрит Иҫҽнғолов, 

Ирек Кинйҽбулатов, Тимерғҽли Килмҿхҽмҽтов, Рҽмзҽнҽ Абуталипова, 

Дилҽ Булгакова, Ғайса Хҿсҽйенов һҽм башҡа бик кҥп кҥренекле 

шҽхестҽрҙе тҽрбиҽлҽп ҥҫтергҽн.  

V. Йомғаҡлау. 

-  Шулай итеп, уҡыусылар, бҿгҿн дҽрестҽ беҙ һеҙҙең менҽн 

ҽҙҽбиҽт донъяһын байҡаныҡ. Ҽйҙҽгеҙ, дҽрестҽ кемдҽр тураһында һҿйлҽшеп 

ҥткҽнде иҫкҽ тҿшҿрҽйек.  (Балалар яуабы, баһалау, ҿйгҽ эш биреҥ.) 

- Бҿгҿнгҿ дҽресте яҡташыбыҙ Ғайса ағай Хҿсҽйеновтың һҥҙҙҽре 

менҽн тамамлайым:  

―Һҥҙ оҫтаһыһының ике ғҥмере бар: 

береһе -  ҥҙ ғҥмере, 

икенсеһе – 

ижад ғҥмере‖   

- Тап ошо икенсе ғҥмере беҙҙең ҡулда, балалар. Ҽгҽр беҙ һеҙҙең 

менҽн китаптар уҡып, яҙыусылар менҽн ҡыҙыҡһынһаҡ, уларҙың хеҙмҽтен 

ихтирам итһҽк, тимҽк, уларҙың ижад ғҥмере мҽңгелек. Иғтибарығыҙ ҿсҿн 

рҽхмҽт!  

 

 

РҼШИТ НИҒМҼТИҘЕҢ БҾЙҾК ВАТАН ҺУҒЫШЫ  

ЙЫЛДАРЫНДАҒЫ ПОЭЗИЯҺЫ. 

УТЛЫ ЙЫЛДАР АУАЗЫ... 
 

Ҽхмҽтова Ҽ. Х., 

Фатима Мостафина исемендҽге  

20-се Ҿфҿ ҡала башҡорт гимназияһы 
 

Дҽрестең тҿрҿ: Йомғаҡлау дҽресе. 

Уҡытыу-методик комплект: Хҿсҽйенов Ғ.Б., Ғималова М.Ғ.,   

Шҽкҥров Р.З.―Башҡорт ҽҙҽбиҽте‖дҽреслек, ‖Ҽҙҽбиҽт-хрестоматия‖,  10-сы 

класс. 

Маҡсаттар:  

1) шҽхси һҿҙҿмтҽ: Тыуған ил, тыуған ер ҿсҿн кҿрҽшкҽн яугир 

яҡташтарыбыҙ ҿсҿн ғорурлыҡ тойғоһо тҽрбиҽлҽҥ; Еңеҥ яулауҙа тыуған 

ереңҽ һҽм яҡындарыңа булған мҿхҽббҽт һҽм ҥҙ кҿсҿңҽ ышаныс оло терҽк 
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икҽнлегенҽ инаныу; уны яҡлау һҽм һаҡлау һҽр кемдең изге бурысы 

булыуына тҿшҿнҿҥ. 

2) предмет һҿҙҿмтҽ:Бҿйҿк Ватан һуғышы темаһына яҙылған лирик 

поэзияның ҥҙенсҽлектҽрен билдҽлҽҥ; ул ҽҫҽрҙҽр араһындағы 

айырмалыҡтарҙы, оҡшашлыҡтарҙы табыу, дҽлиллҽҥ-иҫбатлау; ҽҫҽрҙҽ 

барған хҽл-ваҡиғалар, уның геройҙарының ҡылыҡ-фиғеленҽ ҡарата ҥҙ 

ҡарашыңды, хис-тойғоларыңды белдереҥ; ҽҫҽрҙҽ автор ҽйтергҽ телҽгҽн тҿп 

фекерҙе  асыҡлау, уның асылы нигеҙендҽ йомғаҡлау яһау; ҽҫҽрҙе тасуири 

һҿйлҽҥ;  

3) метапредмет һҿҙҿмтҽ: проект эшен планға ярашлы эҙмҽ-эҙлекле 

атҡарып сығыу; эште тҿркҿмдҽрҙҽ бҥлешеп алып ҥтҽҥ; тҿркҿмдҽ килешеп 

берҙҽм эш итеҥ; ҥҙ аллы ҿйрҽнгҽн ҽҫҽрҙҽр йҿкмҽткеһе нигеҙендҽ ҡыҙыҡлы 

һҿйлҽшеҥ (диалог) ҡороу;  мҽҙҽниле аралашыу этикеты ҡағиҙҽлҽрен ҥтҽҥ. 

Йыһазландырыу: Рҽшит Ниғмҽти портреты, ҽҙип ижадына 

арналған презентация, китаптары, уҡыусыларҙың ҥҙҙҽре ҽҙерлҽп килтергҽн  

материалдары (олатайҙарҙың Бҿйҿк Ватан һуғышында яҙған хаттары, 

фотолары, ҥҙемдең атайым-һуғыш ветераны тураһында). 

Дҽрес йҿкмҽткеһе: 

Уҡытыусы эшмҽкҽрлеге Уҡыусы эшмҽкҽрлеге 

I. Инеш ҿлҿш  

Р. Ниғмҽтиҙең ―Башҡортостан һҥҙе‖ 

шиғырын тыңлауҙы ойоштороу. 

Уҡыусының кҥңел торошон тема 

йҿкмҽткеһенҽ кҿйлҽҥ. 

Шиғыр йҿкмҽткеһенҽ ҡарата хис-

тойғоларыңды (ғорурлыҡ, кинҽнес, 

һҿйҿҥ) белдереп, ҡул сабыу.  

 

II. Дҽрестең темаһын, маҡсатын билдҽлҽүҙе ойоштороу  

Һорауға яуап алыу: Һеҙ ниндҽй 

проект эшенҽ ҽҙерлҽндегеҙ? Дҽрес 

нимҽгҽ бағышлана? Дҽрестҽ нимҽгҽ 

ҿйрҽнергҽ, эште нисегерҽк алып 

барырға ниҽтлҽйһегеҙ? 

Проект эшенең темаһын атау: ―Утлы 

йылдар ауазы. Рҽшит Ниғмҽти 

поэзияһы‖. Теманан сығып, алда 

торған маҡсатты билдҽлҽҥ: Р. 

Ниғмҽти ҽҫҽрҙҽрен тыңлау, һҿйлҽҥ; 

уның ҽҫҽрҙҽренең тематикаһын, 

йҿкмҽткеһе асылын билдҽлҽҥ. Еңеҥгҽ 

- 70 йыл булыуын һыҙыҡ ҿҫтҿнҽ 

алыу, уҡыусыларҙың презентацияһы, 

ҿҫтҽлмҽ материал ҡулланыу. 

III. Дҽрестең тҿп ҿлҿшҿн ойоштороу 

1. Проект планы менҽн танышыуҙы 

ойоштороу. Уның йҥнҽлештҽрен 

билдҽлҽтеҥ. 

 

 

 

2. Тҿркҿмдҽрҙҽ эш ойоштороу: 

а) эште ойоштороу буйынса тҿркҿм 

1. Эштең планын график һыҙма 

рҽҥешендҽ электрон таҡтала 

сағылдырыу:  

Р. Ниғмҽти поэзияһы. Утлы 

йылдар ауазы. 

 

 

1. Хеҙмҽт 2. Һуғыш 3. Мҿхҽббҽт 
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ағзаларының кҽңҽшлҽшеҥе; 

б) Р.Ниғмҽтиҙең поэзияһынан 

шиғырҙар, поэманан ҿҙҿктҿр уҡыуҙы 

һҽм йҿкмҽткеһе ҿҫтҿндҽ эште  

ойоштороу: 

 1-се тҿркҿм сығышы: Р. 

Ниғмҽти ―Һинең кҽлҽшеңдең 

хаттары‖ (Һҿйлҽйҙҽр  Ғ. Ҽхмҽтова, И. 

Ҽбҥбҽкиров).  

 

в). Р. Ниғмҽти―Ҥлтер, улым, 

фашисты!‖ (Һҿйлҽй В. Илембҽтов) 

 

 

г). Р.Ниғмҽти ―Һалҡын шишмҽ‖ 

(һҿйлҽй А. Ғҽзизов).  

 

ғ). Р. Ниғмҽти ―Тыуған илем ҿсҿн!‖, 

―Һҿйҿҥ һҽм нҽфрҽт йырҙары‖ , ―Ҽсҽ 

һҥҙе‖. 

3. Үҙ аллы эш. Р. Ниғмҽти ижады 

тураһында тест эштҽре ойоштороу: 

1). Ҡайһы  рҽттҽ бҿтҽ һҥҙҙҽр ҙҽ  

“Утлы йылдар ауазы”  тигҽн теманы 

сағылдыра? Шул рҽт һҥҙҙҽр теҙмҽһен 

тамғала: 

а) дҽһшҽтле, яугир, наҙлы, бизнес, 

һуғыш, шартланы; 

б) талант, азат, дошман, тыл, 

бҽхетле кеше, умартасы; 

в) баһадир, һалдат, сигенеҥ, алғы 

һыҙыҡ, партизан, шартлау. 

2). Кем ул Рҽшит Ниғмҽти? Дҿрҿҫ 

яуаптарҙы тамғала: 

а) шағир, публицист,  тҽржемҽсе, 

фольклорист; драматург; 

б) драматург, публицист,   

Башҡортостандың халыҡ шағиры, 

тҽржемҽсе; 

в) Һ.Дҽҥлҽтшинаның ―Ырғыҙ‖ 

романын баҫтырырға ярҙам итеҥсе; 

г)  прозаик, тҽнҡитсе, шағир, сҽсҽн, 

тҽржемҽсе, публицист. 

2. Тҥңҽрҽк ҿҫтҽл  артында һҿйлҽшеҥ. 

 

а) ҿйҙҽ ҽҙерлҽгҽн эштҽрҙе, 

кҥргҽҙмҽлектҽрҙе ҡарау, ҡасан һҽм 

кем сығыш яһауын билдҽлҽҥ,  

тҿркҿмдҽ шиғырҙарҙы һҿйлҽргҽ 

ҽҙерлҽнеҥ һҽм сығыш яһау.  

б).  ―Һинең кҽлҽшеңдең 

хаттары‖шиғыры буйынса һығымта: 

һҿйҿҥ, ышаныс, телҽк – оло илаһи 

кҿс; тыл ,  яу яланы һҽм яугир һҽм 

уның кҽлҽше телҽктҽре, хыялдары, 

ысынбарлыҡ – шиғырҙың тематик 

йҿкмҽткеһе. Тҿп асылы– йҽш 

кҽлҽштең һуғыш яланындағы 

һҿйгҽненҽ булған мҿхҽббҽте кҿслҿ, ул 

уға яуҙа еңеп ҡайтыуын телҽй, 

уңышҡа юрай.  

в). Поэманың үҙенсҽлектҽрен 

билдҽлҽҥ: һҥрҽтлҽҥ саралары, 

йҿкмҽткенең киң форматта 

һҥрҽтлҽнеше; тҽбиғҽт 

кҥренештҽренең  

образлыһҥрҽтлҽнеше , сюжет 

ҡырҡыулығы  һ.б. Ҽҫҽрҙең тҿп 

асылы: Ватанды, Тыуған илде, 

мҽшһҥр Уралды яҡлау һҽм һаҡлау – 

һҽр кешенең оло мҿҡҽддҽс бурысы.   

г).  Ҽҙҽби үҙенсҽлектҽре: жанры – 

лирик ҽҫҽр, йыр; тематика – һуғыш 

ҡорбандары; уларҙың батырлығына 

дан йырлау; тҿп асылы – тыуған ер 

азатлығы ҿсҿн кҿрҽшкҽн һҽм 

батырлыҡ кҥрһҽткҽн яугир һҽр саҡ 

хҽтерҙҽ, ул оло шҽхес.  

 

Тест һорауҙарын иғтибарлы уҡыу 

һҽм дҿрҿҫ яуап бирергҽ тырышыу. 

1). Дҿрҿҫ яуап: в) баһадир, һалдат, 

сигенеҥ, алғы һыҙыҡ, партизан, 

шартлау 

 

 

2). Дҿрҿҫ яуаптарҙы һайлау: 

б) драматург, публицист,   

Башҡортостандың халыҡ шағиры, 
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тҽржемҽсе; 

в) Һ.Дҽҥлҽтшинаның ―Ырғыҙ‖ 

романын баҫтырырға ярҙам итеҥсе; 

 

IV. Дҽресте  Бҿйҿк Еңеҥҙең 70 йыллығына арнап ойоштороу 

а) ата-бабаларыбыҙ тураһында ҽңгҽмҽ 

ҡороу; 

 

б) һығымта яһатыуҙы ойоштороу; 

 

 

а) уҡыусылар мҽғлҥмҽт бирҽ; 

ҿсмҿйҿшлҿ фронт хаттары, фотоһҥрҽттҽр, 

гҽзит материалдары; 

б) уҡыусыларҙың яуаптары (мин 

ғорурланам, яҡшы уҡырға, мин илемдең 

патриоты булырға телҽйем һҽм ҥрнҽк алам, 

тыуған илемҽ кҽрҽкле шҽхес булғым килҽ,     

телемде һаҡлайым)      

V. Проектлау эшенҽ йомғаҡ яһау. Баһалау 

1. Дҽрескҽ рефлексив контроль 

(иҫкҽ тҿшҿрҿү). Һорауҙарға яуаптар: 

1)проект эше тематикаһы (дҽрес 

тематикаға ярашлы ҥттеме?); 

2) эштең маҡсаты дҽрес һуҙымында 

ғҽмҽлгҽ ашырылдымы? 

 

3) дҽрес нимҽһе менҽн оҡшаны, 

ниндҽй хис-тойғолар уятты? 

 

4) Р. Ниғмҽтиҙең ижадында Бҿйҿк 

Ватан һуғышы тематикаһының тҿп 

ҥҙенсҽлектҽре нимҽлҽ? 

5) Уҡыу ҿсҿн шиғырҙар тҽҡдим итеҥ: 

2.Уҡыусының дҽрестҽге эшен 

баһалатыу.  

Баһалау критерийҙары: 

1). Проект эше процесында Р. 

Ниғмҽтиҙең нисҽ поэтик ҽҫҽрен ҥҙ 

аллы уҡының?    

7-8  шиғыр – 8 балл, 

5- 6 шиғыр -  6 балл, 

3-4 шиғыр  – 3 балл,  

1-2 шиғыр – 1 балл. 

2) Р. Ниғмҽтиҙең нисҽ шиғырын 

яттан һҿйлҽй белҽһең?  

4-5 шиғырын –8 балл, 

3-4 шиғырын – 6 балл, 

2-3 шиғыр  – 4 балл,  

1 шиғыр – 1 балл. 

3).Тҥбҽндҽге  юлдар Р. Ниғмҽтиҙең 

1). Р. Ниғмҽтиҙең ижады―Утлы 

йылдар ауазы‖ темаһы буйынса.  

2). Р. Ниғмҽти поэзияһы тыуған ил 

тҿшҿнсҽһенҽ, йҽшҽйеш 

ҡиммҽттҽренҽ (тыуған ер, азатлыҡ, 

тыныслыҡ, мҿхҽббҽт һ.б.)  тҿшҿнҿргҽ 

ярҙам итте.  

3) Дҽрес оҡшаны: Р.Ниғмҽти 

шиғырҙарын уҡыу, тыңлау кҿслҿ 

хис-тойғолар уятты. Тыуған ил ҿсҿн 

кҿрҽшкҽн яугирҙҽр ҿсҿн ғорурлыҡ 

тойғоһо кҿслҿ икҽненҽ инандыҡ. 

4)Тҿп ҥҙенсҽлектҽре: Урал тауы 

образы аша, уны кешелҽштереҥ 

алымы ярҙамында яугир-егеткҽ  Урал 

тауы ҿндҽшҽ, телмҽр тота, приказ 

бирҽ, хат яҙа; шиғырҙары тыуған 

еренҽ, халҡына тҽрҽн һҿйҿҥ менҽн 

һуғарылған; поэмаларының сюжеты 

киң, унда тыуған ергҽ дан йырлау, 

фольклор жанры (һамаҡ, ҽйтемдҽр, 

бҽйет) элементтары сағылыш алған.   

Баһалау критерийҙарына ярашлы 

балдарҙы һҽм һҿҙҿмтҽһен яҙма 

рҽҥештҽ теркҽҥ. Мҽҫҽлҽн : (Айҙар 

Ғҽзизов һҿҙҿмтҽлҽре)  

1-се тест – 6 балл,  

2-се тест – 4 балл, 

 

3-сҿ тест -  3 балл. 

Бҿтҽһе:  А. Ғҽзизов – 13 балл. 
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ниндҽй поэтик ҽҫҽренҽн:  Дошман 

килһҽ, ерҙҽреңде тартып алыр,  

тауҙарыңа, һыуҙарыңа бығау һалыр? 

а). ―Һинең кҽлҽшеңдҽң хаттары‖, 

б). ―Тыуған илем ҿсҿн‖ 

в). ―Ҥлтер , улым, фашисты!‖ 

Дҿрҿҫ яуап: ―Ҥлтер , улым, 

фашисты!‖ – 3балл. 

Тҿркҿмдҽр эшен баһалау (тҿркҿм 

ағзаларының балдарын ҡушып, 

дҿйҿм һҿҙҿмтҽ сығарыла). Иң кҥп 

балл йыйған тҿркҿмдҿ һҽм проект 

эшендҽ юғары һҿҙҿмтҽгҽ ирешкҽн 

уҡыусыларҙы билдҽлҽҥ, баһа ҡуйыу. 

Һҽр тҿркҿм йыйған балдарын 

берлҽштереп, дҿйҿм һҿҙҿмтҽне 

билдҽлҽй. Тҿркҿмдҽ уңышҡа 

ирешеҥгҽ булышлыҡ иткҽн 

эшмҽкҽрлек сифаттарын билдҽлҽү: 

 проект эшенҽ алдан ентекле 

ҽҙерлҽнеҥ; 

 тҿркҿмдҽ эште килешеп, ҽҥҙем һҽм 

ышаныслы итеп башҡарыу; 

 ҥҙ аллы эш итеҥ,  ныҡышмал һҽм 

тҽҥҽккҽл булыу; 

 китап уҡырға яратыу, шағирҙың 

ҽҫҽрҙҽрен уҡыу, ҽҫҽр йҿкмҽткеһен 

белеҥ. 

 

Уҡытыусының йомғаҡлау һүҙе.   

Кешелек тарихында тҽрҽн эҙ ҡалдырған утлы йылдар ауазы һҽр саҡ    

балаларға дҿрҿҫлҿгҿ менҽн ишетелһен. Оло хҿрмҽткҽ лайыҡ булған һуғыш 

һҽм хеҙмҽт ветерандары менҽн осрашыуҙар, кисҽлҽр ҥткҽрелһен ине. Был 

дҽрестҽр бала кҥңелендҽ изге фекерҙҽр уятыр, мҽңгегҽ иҫтҽ ҡалыр, оҙаҡ 

һаҡланыр. Сҿнки быйылғы йыл Президентыбыҙ Рҿстҽм Хҽмитов 

тарафынан «Ҽҙҽбиҽт йылы» тип иғлан ителде.  

Р. Ниғмҽти ижадының ҽһҽмиҽте башҡорт ҽҙҽбиҽте ҿсҿн бик ҙур. 

Уның поэзияһы бай темалы һҽм кҥп жанрлы ижад. Ул башҡорт ҽҙҽбиҽтен 

сҽйҽси темаларға арналған иң яҡшы шиғырҙар, поэмалар менҽн 

байыҡтырҙы. Тыуған ил, халыҡтар дуҫлығы, тыныслыҡ кеҥек ҙур темалар 

тҽрҽн мҽғҽнҽлелеге менҽн айырылып тора.  

Билдҽле ғалим, Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Ғайса Хҿсҽйенов 

Рҽшит Ниғмҽти ижадын баһалап шундай һҥҙҙҽр ҽйтте: «Шағирлыҡ 

таланты уны поэзия тҥренҽ кҥтҽрҙе һҽм халыҡтың мҿхҽббҽтен ҡаҙанған 

данлыҡлы шағир итеп танытты». 

 

Ҿй эше биреү. Бирелгҽн темаларға инша яҙып килергҽ. 

1. Рҽшит Ниғмҽти ижадында һуғыш һҽм Тыуған ил темаһы. 

2. Рҽшит Ниғмҽти – хеҙмҽткҽ дан йырлаусы. 

3. Бҿйҿк Еңеҥгҽ 70 йыл (Фронтовик шағир, яҙыусылар ижады 

буйынса) 

 

  



96 

 

МИРГАЗЫЯН ЮНЫСНЫҢ ―ШҼМДҼЛЛҼРДҼ ГЕНҼ УТЛАР ЯНА‖ 

ҼСҼРЕНДҼ ОБРАЗЛАР СИСТЕМАСЫ 
 

Мансурова Зҿлфия Ҕҽмил кызы, 

Бҥздҽк районы  

Каран урта гомум белем бирҥ мҽктҽбе 
 

Максат: укучыларның дҽреслектҽ бирелгҽн ҿзек буенча алган 

белемнҽрен гомумилҽштерҥ , системага салу, яңа мҽгълҥмат бирҥ, 

образлар системасын анализлау; укучыларда татар халкының гореф- 

гадҽтлҽре, халык авыз ижаты ҽсҽрлҽренҽ мҽхҽббҽт тҽрбиялҽҥ, халык 

педагогикасы нигезендҽ кешелеклелек,  

шҽфкатьлелек, игелеклелек, ҽдҽплелелек хислҽре тҽрбиялҽҥ. 

Жиһазлау:  

―Шҽмдҽллҽрдҽ генҽ утлар яна‖ ҽсҽре, М.Юнысның китаплары,  

кластерлар, компьютер презентациясе, ―Гҿлжамал‖ музыкасы язылган 

видеоязма, язучы портреты, шҽмдҽл белҽн шҽм, чҽчҽклҽр, Интернет. 

Дҽрес барышы 

I. Оештыру этабы. 

- Хҽерле кҿн, укучылар. Кҽефлҽрегез ничек? Ничек ял иттегез? 

Укуга яңа кҿч-куҽт Жыеп килгҽнсездер дип ышанам. 

 

II.. Укучыларның уку эшчҽнлеген мотивлаштыру. 

Укучылар минем кулда нҽрсҽ кҥрҽсез?  

Шҽмдҽл. 

Нҽрсҽ ул шҽмдҽл? 

Шҽмдҽл – шҽм утырту ҿчен махсус эшлҽнгҽн Жайланма. 

Укучылар мин сезгҽ бер Жыр тыңларга тҽкъдим итҽм. Кушылып 

утырсагыз да бик яхшы булыр. Тҥбҽндҽге видеороликны карап фикерлҽр 

алышырбыз. Шушы видеодан кҥрҥебезчҽ  бүген без дҽрестҽ нҽрсҽлҽр 

хакында сөйлҽшербез? 

Сугыш. 

Афҽт. 

Югалту. 

Батырлык. 

Туган илне сөю. 

III. Белемнҽрне актуальлҽштерү 

- Алдагы дҽреслҽрдҽ сез Миргазыян Юнысның ―Шҽмдҽллҽрдҽ генҽ 

утлар яна‖ дигҽн ҽсҽрен укыган идегез. Ни ҿчен бу ҽсҽр ―Шҽмдҽллҽрдҽ 

генҽ утлар яна‖ дип аталды икҽн? (Фикерлҽр тыңланыла) 

- Дҽресебез ҽңгҽмҽ рҽвешендҽ барыр: сезгҽ сораулар тҽкъдим итҽм, 

нҽтижҽлҽр дҽ ясый барырбыз. 

- Иң беренче чиратта язучы шҽхесенҽ игътибар итик. Кем ул М. 

Юныс? (Портрет астына карточкалар тезелҽ бара) 
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- Күренекле язучы. Китаплар тҽкъдим иту. Ул ―Занзибар зҽңгҽр 

болытлар артында‖ повесте белҽн укучының ихтирамын казанды. ―Табу 

һҽм югалту‖, ―Шҽмдҽллҽрдҽ генҽ утлар яна‖ исемле повестьлары бҥген дҽ 

укучылар тарафыннан яратып укыла торган китаплар.              

- Очучы .Укчы штурмовиклар мҽктҽбен тҽмамлап ИЛ-2 самолѐтына 

утыра. Сугышның соңгы кҿннҽренҽ элҽккҽн яшь штурмовик Ҕиңҥ кҿнен 

Германия шҽһҽрлҽренең берсендҽ каршылый. Сугыштан соң киң 

илебезнең бер читеннҽн икенче читенҽ кадҽр кҥкне гизҽ. Моның белҽн генҽ 

чиклҽнмичҽ, 1950 елны Харьков хҽрби авиация училищесына укырга керҽ. 

- Диңгезче. Италия, Испания, Франция, Греция, Тҿркия, Алжир, 

Һиндстан, Вьетнам.  Ул аяк баскан ҕирлҽрнең очына чыгарлык тҥгел. 

Миргазиян ҕир шарын берничҽ тапкыр ҽйлҽнеп чыга. Аның 30 ел гомере 

диңгездҽ ҥтҽ. Шушы вакыт эчендҽ ул чит теллҽрне дҽ яхшы гына 

ҥзлҽштереп ҿлгерҽ. Миргазиян Юныс һҽрбер илнең ҥзенҽ генҽ хас булган 

гореф-гадҽтлҽрен, халкын, бҽйрҽмнҽрен, шҽһҽрлҽрен, ҥсемлеклҽренҽ хҽтле 

белҽ, алар турында бик озак итеп сҿйли ала. 

- Сынчы. Кҥргҽзмҽ ҽйберлҽрен кҥрсҽтҥ.  

IV. Белемнҽрне гомумилҽштерү һҽм системалаштыру. 

Сез укыган ҽсҽрнең тҿп герое кем? Кайсы ягы белҽн ул авторга 

якын.  

Сҽйрин Сҽлҽхов, очучы. Экипаж командиры. 

Укучылар тҥбҽндҽге схемага карыйбыз. Алар сезгҽ ҽсҽрне искҽ 

тҿшерергҽ ярдҽм итҽр. 

 

 
            Ҿй юу                                                                     Ана 

Сҽйрин Сҽлҽховның дусларга мҿнҽсҽбҽте ничек? Схема буенча 

Максим   Майнагашевка, Марсель Ялчинскийга характеристика бирҽбез. 

Кем ул Разия?(мҽхҽббҽте) Разия  турында берничҽ сҥз . 

Разия педагогия институтында рус теле укытучысы булырга ҽзерлҽнҽ, 

гел ―5‖легҽ генҽ укый. Сҽйринны ярата. Сугыш вакытында талонга бирелҽ 

торган онны чемоданында саклый:Сҽйрин сугыштан кайткан кҿнне коймак 

пешереп, бергҽлҽп чҽй эчҥ ҿчен. Кер юганда паек ала торган талоннарын 
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кесҽсендҽ калдырып юа. Ай ахырына кадҽр ашарга бернҽрсҽсе калмый, 

ҽмма лҽкин чемоданындагы онына орынмый. 

 Сҽйриннең Ватанга мҿнҽсҽббҽте ничек? Кемнҽр ярдҽмендҽ ул ачыла? 

(Ана,гаилҽ, туган ил). Ҽсҽрдҽн шул ҿзеклҽрне укып ҥтик.Язучы нинди 

сурҽтлҽҥ чаралары ярдҽмендҽ биргҽн?(314-315нче битлҽр) 

Ҽсҽрдҽге гореф-гадҽтлҽр хакында ни ҽйтерсез? 

1. Исем кушу. Сҽйриннең исемгҽ карата мҿнҽсҽбҽте ничек? 

(313нче бит) Бигрҽк тҽ миһербанлы булды инде инде Сҽйринең. Ҽҥлия дҽ 

ҽҥлия, ул да ҽҥлия,- диде Сҽҥрҽ карчык. Шундый ягымлы ие инде, 

тҽрбияле ие бит. Авыдыннан бер ҽшҽке сҥз чыкканы булмады. Чебенне дҽ 

кыерсытмас иде. 

Менҽ шуңа кҥрҽ Сҽйрин Сҽлҽхов балачактан ук кеше исеменҽ житди  

карарга ҿйрҽнде. Аңа һҽр начарлык, намусыңа тап тҿшерерлек һҽр начар 

эш исемгҽ сеңеп кала шикелле тоела иде. Балачакта аңа: ―Исем сиңа 

гомергҽ бирелгҽн, ул бер генҽ, аның чисталыгын, аның ихтирамын 

сакларга тиешсең‖, - дип аңлаттылар. Сҽйрин ышанды, исеменҽ йогарлык 

начарлык эшлҽҥдҽн моңа кадҽр сакланып килде. Исем ул синең ҥзең генҽ 

дҽ тҥгел бит: ул- синең йҿзең, ата- анаңның, ыругыңның, нҽселеңнең йҿзе 

һҽм аларның байрагы. Исем ул- синең тормыш юлыннан кҥтҽреп барган ҥз 

байрагың. 

2. Ҽкиятлҽр ҽсҽрдҽ ничек чагылыш таба? (Бобмаларда ҽкияттҽге жен-

пҽрилҽр кҿче тупланган ди) 

3. Ҿй юу. Кызлар ҿй юа. 

Ни ҿчен ҿйне юабыз? Кайчан башкарыла бу 

хҽллҽр?(Чисталык,яңалык.Яз һҽм кҿзен юабыз) 

4. Сҽйриннең ҽнисе ни ҿчен мҽжлес жыя?Ни ҿчен мҽжлеслҽр ҽлеге 

кҿндҽ дҽ жыебыз?(Туганнар, дуслар бер-берсен белешеп, кҥрешеп яшҽсен 

ҿчен,дуслык жеплҽре нык булсын ҿчен) 

5. Нҽрсҽ ул мҿнҽжҽт? (Онлайн сҥзлек куллану. Веб-адрес: 

http://tatpoisk.net/pages/russian-tatar/ 

Мҿнҽжҽт (гарҽпчҽдҽн) – ялгызлыкта ҥз-ҥзең белҽн сҿйлҽшҥ, Аллаһы 

Тҽгалҽгҽ мҿрҽжҽгать итҥ, ялварып ярлыкауны сорау дигҽнне аңлата, дини–

интим эчтҽлекле ҽсҽр. Шактый борынгы заманнардан ук татар язма 

ҽдҽбиятының һҽм халык ижатының ҥзенчҽлекле жанры булып формалаша. 

Эчтҽлеге нҽрсҽгҽ ҿнди? (Сабырлыкка, кешелеклелеккҽ, 

шҽфкатьлелеккҽ, игелеклелеккҽ.) 

Физминутка: Ҽйдҽгез ҽзерҽк ял итеп алабыз.Кҥзлҽрне йомдык. 

Ҥзебезне зҽңгҽр һавага кҥтҽрелҽбез дип хис итҽбез. Очабыз-очабыз... 

Кҥзлҽрне ачтык.Нинди хислҽр били сезне? (укучыларның фикерлҽре 

тыңланыла). Кемнең очканы бар? Кем парашютта сикергҽне бар? Тҿштҽ 

очканыгыз бармы? Ул нҽрсҽне аңлата икҽн? ( хыялыңа ирешҽсең, ҥсҽсең) 

V. Белемнҽрне үзлҽштерү дҽрҽжҽсен ачыклау 
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Кластердагы хис ҿлеше тулы тҥгел. Ҽйдҽгез бергҽлҽшеп тутырабыз. 

Сҽйрин Сҽлҽховның кҥңелендҽ нинди хислҽр уйный? 

Сагыну, мҽхҽббҽт 

Яшҽҥ –сулыш  

Вҿждан 

Татулык 

Ҥкенҥ 

Кызгану 

Телҽктҽшлек 

Тҿп герой табигатькҽ ничек бҽйлҽнгҽн?Гомумҽн бу бҽйлҽнеш бҿтен 

кешелҽргҽ дҽ хасмы? (Сҽйрин жир кешесе, аннан очучы була. Соңгы 

сулышы жирдҽ тҽмамлана). 

Сажидҽ Сҿлҽйманованың без сезнең белҽн нинди шигырен карап 

ҥттек?Ҽйдҽгез искҽ тҿшерҽбез. 

Кеше барыбер кошлар нҽселеннҽн! 

Тҿшлҽремдҽ очам кош булып. 

Ничҽ очып, ничҽ мҽтҽлсҽ дҽ, 

Кеше барыбер сайлый кош юлын. 

Ачылмаган йолдызлары белҽн 

Заман һаман ҥргҽ чакыра. 

Ҥрлҽр менми, жырлар тумас иде 

Жрнең матурлыгы хакында. 

Бу без укыган ҽсҽргҽ туры килҽме? (Фикерлҽр тыңланыла) 

Сҽйрин кебек очучыларны белҽсезме? Мҽгубҽ Сыртланова. 

Сугыш вакытында 93 хатын-кызга Советлар Союзы Герое исеме бирелҽ. 

Шуларның икесе – Ольга (Лҽйлҽ) Санфирова белҽн Мҽгубҽ Сыртланова да –

татар кызлары. 46 нчы гвардия тҿнге бомбардировщиклар хатын-кызлар 

авиация полкының очучылары болар. Ҽлеге полкның 23 кызына Советлар 

Союзы Герое исеме бирелгҽн. Ҿч ел эчендҽ кара тҿндҽ дошман позициялҽре 

ҿстенҽ 3 меңнҽн артык очыш ясаган, 3 млн кг бомба ташлаган бҿркет кызлар 

бу! 

Укучылар, ишеткҽнегез бармы ҥзебезнең якташыбыз, очучы Рафаэль 

Смаковны? Ул безнең Бҥздҽк районы Яңа Актау авылында туган. Каран 

мҽктҽбендҽ укыган. Аның турында кҥренекле татар язучысы Ринат 

Мҿхҽммҽдиев ―Кош булып очар идем...‖ романын ижат итте. Мин 

барыгызга да шушы легендар очучы хакында укырга тҽкъдим итҽм. 

Очучылар турында рус кинорежиссеры Леонид Быков 1973 елда 

―Сугышка бары картлар бара‖ (―В бой идут одни старики‖) дигҽн 

кинофильмын тҿшереп, зҽңгҽр экраннарга чыгарды. Кем караганы бар? 9 

май бҽйрҽме алдыннан аны тагын кҥрсҽтҽчҽклҽр, карасагыз, бик яхшы 

булыр.  
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VI. Рефлексия 

Нинди сыйфатларны ҥзеңдҽ булдырырга мҿмкин? 

- Исеменҽ тап тҿшермҽҥ. 

- Тугры калу. 

- Миһербанлы булу. 

-Тҽрбияле булу. 

Ҽсҽр ошадымы? Ни ҿчен? Очучы буласыгыз килҽме? 

Ничҽле куясыз бҥген ҥзегезгҽ? 

 

VII. Ҿйгҽ эш  
1.Туган ил һҽм аналар  хакында 10 мҽкаль ятла. 

2. ―Сугыш ул – ялкын белҽн ут сҥндерҥ‖ темасына инша языгыз. 

3. Тест тҿзергҽ. 

Без 9 нчы май Бҿек жиңҥнең 70 еллыгын бҽйрҽм итҽргҽ жыенабыз. Бу 

афҽт һҽрбер гаилҽгҽ кҥпме кайгы, кҥпме хҽсрҽт китергҽнен инде сез дҽ 

китаплардан укып, фильмнар карап, ҽби- бабаларыгыз сҿйлҽҥлҽреннҽн 

чыгып аңлагансыз. Сугыш афҽтен беребезгҽ дҽ кҥрергҽ язмасын, 

кҥклҽребез аяз, кҥңеллҽребез тыныч булсын.   

 

 

М. КҼРИМДЕҢ ―ОҘОН-ОҘАҠ БАЛА САҠ‖ 

 ҼҪҼРЕ БУЙЫНСА ДҼРЕС 
 

Айҙарова Ю. Т., 

Бҥздҽк районы  

Р. Шҽрипов исемендҽге  

Сабай урта мҽктҽбе филиалы   

Туғай  тҿп белем биреҥ мҽктҽбе 
 

Маҡсат: 

1) балаларҙың фекерлҽҥ һҽлҽтен ҥҫтереҥ; 

2) балаларҙың ҽҫҽрҙең эстҽлеген тҿшҿнҿҥҙҽренҽ ҿлгҽшеҥ;  

3) уҡыусыларҙың ―Оҙон-оҙаҡ бала саҡ‖ китабының художестволы 

айышын ҥҙлҽштереҥҙҽренҽ ирешеҥ;  

3) матур һҿйлҽҥ һҽлҽтен ҥҫтереҥ һҽм телмҽр кҥнекмҽлҽре булдырыу;  

4) ҽҫҽрҙҽн һҥрҽтлҽҥ сараларын табырға ҿйрҽтеҥ; 

 5) уҡыусыларҙы ҽхлаҡи йҽһҽттҽн тҽрбиҽлҽҥ һҽм уларҙы шҽхес 

булараҡ ҥҫтереҥ (атай-ҽсҽйгҽ, тҽбиғҽткҽ, дуҫтарға хҿрмҽт хисе тҽрбиҽлҽҥ, 

икмҽк ҡҽҙере тураһында һҿйлҽшеҥ);  

Йыһазландырыу: ―Оҙон-оҙаҡ бала саҡ‖ стенды, М. Кҽрим ҽҫҽрҙҽре 

кҥргҽҙмҽһе, М. Кҽримгҽ бағышланған стенгазета, ―Мҽрҽһим йыры‖ 

видеояҙмаһы (―Оҙон-оҙаҡ бала саҡ‖ кинофильмынан ҿҙҿк), аудиояҙмалар, 

плакаттар. 
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Дҽрестең эпиграфы: ―Васыят ҽйтер, ҿгҿт бирер ҿсҿн йыйманым мин 

һеҙҙе, балалар. Сҽңгелдҽктҽ ятып, имеҙлек имгҽнегеҙгҽ лҽ бары фатихамды 

яңыртам, телҽктҽремде генҽ ҡабатлайым: бер-берегеҙгҽ игелек кҥрһҽтегеҙ, 

ҥҙегеҙ игелек кҥрерһегеҙ. Онотмағыҙ шуны!‖ (М.Кҽрим. ―Оҙон-оҙаҡ бала 

саҡ‖). 

Ойоштороу мҽле. 

Уҡытыусы:һаумыһығыҙ, уҡыусылар! 

Уҡыусылар:  Һаумы, ҡояш! 

                                    Һаумы , дуҫым 

                                    Һаумыһығыҙ, уҡытыусым! 

                                    Мин сҽлҽмҽт,мин матур, 

                                    Салауат кеҥек батыр! 

Уҡытыусы:  

- Шундай матур һҥҙҙҽр, кҥтҽренке кҽйеф менҽн дҽресте башлайыҡ. 

- Кем дежур?Дҽрестҽ кемдҽр юҡ? 

-Бҿгҿн һауа торошо ниндҽй?Аҙнаның ниндҽй кҿнҿ?Ҿйгҽ эш нимҽ 

булды? 

(Уҡыусылар яуап бирҽ.) 

 - Афарин, уҡыусылар! Бҿгҿн беҙ һеҙҙең менҽн башҡорт телен 

ҿйрҽнеҥҙе дауам итҽрбеҙ. Уҡыусылар, таҡтаға кҥҙ һалығыҙ ҽле. Бында 

һеҙгҽ шиғыр бирелгҽн.Ҽйҙҽгеҙ, бергҽ уҡып ҡарайыҡ. 

Мҿғжизҽле бер ҡатлыраҡ донъяң, 

Оҙон-оҙаҡ бала саҡтарың. 

Сабый саҡтан миңҽ ҥтҽ яҡын, 

Таныш кеҥек тыуған яҡтарың. 

Алыҫтарҙа донъя гиҙгҽн саҡта, 

Йыр аламын һинең шишмҽңдҽн. 

Кҽңҽш тҽ ул, хҽс тҽ һҽм кҿтҿлгҽн. 

Ҽсҽм сҽлҽме ул илемдҽн. 

Рҽсемеңҽ бағам, кҥҙҙҽреңдҽ, 

Ил-ереңдең һалған хҽстҽре... 

Мҿхҽббҽтле мҿлҽйемлек менҽн, 

                    Унда ҡайнай Мостай хистҽре. 

-Бик матур шиғыр, шулай бит? Ҽ бына шиғыр юлдарының  тҽҥге 

һҥҙҙҽренең тҽҥге хҽрефтҽрен беҙ ҿҫтҽн аҫҡа уҡыһаҡ, ниндҽй һҥҙҙҽр килеп 

сығыр икҽн? Ҽйҙҽгеҙ бергҽлҽп уҡыйыҡ! 

Уҡыусылар: Мостай Кҽрим! 

Уҡытыусы:Ҽ кем һуң ул Мостай Кҽрим? 

Уҡыусылар:Мостай Кҽрим - Башҡортостандың халыҡ шағиры. 

Уҡытыусы:  Эйе, дҿрҿҫ. Мостай Кҽрим Башҡортостандың халыҡ 

шағиры, ҽҙҽбиҽтебеҙ аҡһаҡалы. Ул кҥп миллҽтле илебеҙҙең рухи йондоҙо. 

Уҡыусылар, һеҙгҽ ҿйгҽ эш итеп Мостай Кҽримдең биографияһын һҿйлҽргҽ 

ҿйрҽнеп килергҽ ине. Кем беҙгҽ һҿйлҽр? 
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(Уҡыусылар Мостай Кҽримдең биографияһын һҿйлҽйҙҽр) 

-Афарин,бик яҡшы!  

―Бишек‖ йыры яңғырай.  

 - Донъяға кеше тыуа. Ҥҙенең бҽхете менҽн тыуа сабый. Лҽкин 

яҙмыш ниндҽй боролоштар ҽҙерлҽп ҡуйған һуң ҽле уға? Аптырап 

ҡалмаҫмы: эҙен, юлын юғалтмаҫмы? Ғҥме уҙған һайын, артҡа йышыраҡ 

боролоп ҡарайһың. Баласаҡ тигҽн серле лҽ, сихри ла осор торған һайын 

арттараҡ ҡала бара. Уның һайын нығыраҡ иҫкҽ тҿшҽ, һағындыра. Ҡайҙа 

һин бала саҡ, оҙон-оҙаҡ бала саҡ?! 

Ана, ҡарағыҙ, урам буйлап беҙҙең геройыбыҙ Кендек быҙау эҙлҽргҽ 

китеп бара, ҽ уның ҡаршыһына Искҽндҽр Ҽсҡҽте сығып баҫҡан. Хҽс тҽ 

етен тҿҫлҿ, ап-аҡ сҽсле, кҥҙҙҽре лҽ етен сҽсҽгенҽ оҡшаған зҽп-зҽңгҽрҙҽр.‖ 

Дҽрес барышы. 

I. Балалар ―Оҙон-оҙаҡ бала саҡ‖ ҽҫҽренҽн ҿҙҿк уҡый: 

Ҽсҡҽт. Шҿрлҽмҽ, һиңҽ бер нимҽ лҽ булмаҫ, мин кешегҽ теймҽйем 

(йоҙроғон йомарлай). Нимҽ еҫе килҽ? Йҽ, ҽйт инде, нимҽ еҫе килҽ? 

Мин. Юҡсы, бер еҫ тҽ килмҽй. 

Ҽсҡҽт. Һин яҡшылабыраҡ еҫкҽ, танауыңды йырыбыраҡ. Их һин, 

шуны ла белмҽйһең. Кҥмҽс еҫе, май кҥмҽсе. Ҽле генҽ кҥмҽс ашап сыҡтым. 

Ҽй, туҡта ҽле, ыштан кеҫҽңдҽ нимҽ ҡабарып тора ул? 

Мин. Икмҽк ҡатыһы, быҙау алдатырға. 

Ҽсҡҽт. Быҙауҙы улай алдатмай ғына ҡыуып алып ҡайтырбыҙ. Ҽйҙҽ, 

икмҽкте ултырып ашайбыҙ. Икмҽкте баҫып ашарға ярамай. Баҫып ашаһаң, 

туҡландырмай ул. Ҽгҽр бер валсығын ергҽ тҿшҿрһҽң, яҙыҡ була. Яҙыҡ 

булғас, тамуҡ утында яндыралар, ҥлгҽс. 

 - Ҽйҙҽгеҙ, уҡыусылар, кҥңелебеҙҙҽн генҽ Оло инҽйҙең кҽпҽсен 

ҡапшап алайыҡ та юлға ҡуҙғалайыҡ. Ҿҙҿктҽн һеҙ ҥҙегеҙ ҿсҿн ниндҽй 

файҙалы кҽңҽштҽр алдығыҙ? Ҽсҡҽттең һҥҙҙҽрен нисек аңлайһығыҙ? 

 - Икмҽкте баҫып ашарға ярамай. Ҽсҡҽт икмҽкте ҡҽҙерлҽй, сҿнки 

икмҽк кешене ауыр саҡта ҡотҡарған ҡиммҽтле аҙыҡ.  

 - Эйе, ҽҫҽрҙҽ ҽйтелгҽн ваҡытта халыҡ ҡаты аслыҡ йылдарын да 

кисергҽн, һуғыш мҽлен дҽ ҥткҽн. Шуға ла ул быуын кешелҽре икмҽкте 

хҿрмҽт итҽ, уның ҡҽҙерен белҽ.  

II. Икмҽктең ҡҽҙерен белергҽ ҿйрҽтеҥ маҡсатында видеояҙма 

кҥрһҽтелҽ. Был видеояҙмала Ленинград блокадаһын ҥткҽн Факиһа ҽбей 

ауыр һуғыш кҿндҽре тураһында һҿйлҽй, унда ҽбейҙең 3 йҽшлек балаһы 

ҥлгҽн. Сабыйҙың фотоһы кҥрһҽтелҽ һҽм уҡыусыларҙың ҥҙҙҽренең кескенҽ 

сағындағы фотоларынан тҿҙҿлгҽн ―Онотолмаҫ бала саҡ‖ стенды янына 

ҡуйыла.  

III. Ҽҫҽр геройҙары тураһында һҿйлҽшеҥ.  

 - Балалар, һеҙгҽ Ҽсҡҽт ниндҽй тҽрбиҽ бирҙе? 

- Ҡоштарҙы, ҥҫемлектҽрҙе рҽнйетергҽ ярамай, сҿнки улар ҙа тере йҽн 

эйҽлҽре. Йҽнле тереклеккҽ ихтирам менҽн ҡарарға кҽрҽк. 
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  - Ҽйҙҽгеҙ ҽле, ҽкиҽттҽгесҽ беҙ ҙҽ ҥлҽн менҽн һҿйлҽшеп ҡарайыҡ. 

Ҽгҽр ул телгҽ килһҽ, беҙгҽ нимҽ тип ҽйтер ине икҽн? Тҽбиғҽт кешелек 

кеҥек ҥк тере йҽн. Уға ҡарата ҡылған яуызлыҡ яҡыныңды рҽнйетеҥ һҽм 

енҽйҽт менҽн тиң. Ҽҫҽрҙҽр белеҥебеҙсҽ, икмҽк тҽ тҽ, тҽбиғҽт тҽ кешене 

йҽшҽтеҥселҽр. 

  - Искҽндҽр Ҽсҡҽте тағы ла нимҽлҽр тураһында иҫкҽртте? 

 - Сер тураһында. Телҽһҽ кемгҽ серҙе һҿйлҽргҽ ярамай. 

 - Ҽ геройыбыҙ нисек ант итте? 

 - Икмҽк ҿҫтҿ, икмҽк менҽн. 

 - Искҽндҽр Ҽсҡҽте менҽн ҽҫҽрҙҽ беҙ йырҙан һуң осрашабыҙ. Йырҙың 

мҽғҽнҽһен нисек аңлайһығыҙ? 

 - Ул йыуата. Ҽсҡҽткҽ йҽшҽргҽ кҿс бирҽ. Сҿнки Ҽсҡҽт шағир 

кҥңелле. Ул хыяллана белҽ. Хыял да йҽшҽҥ кҿсҿ бирҽ. 

 - Балалар, ҽйҙҽгеҙ, Кендектең ҽсҽлҽре тураһында һҿйлҽшҽйек. 

Уларҙың ҡайһыныһын ҥҫмер яҡыныраҡ кҥрҽ? 

 - Оло инҽһен, ҽ Кесе  инҽһенең  ҥҙ  ҽсҽһе  икҽнлеген һуңынан  ғына  

белҽ. Оло  инҽһенҽ  атаһы  ике  аяғы  киҫелгҽн  бҥҙҽнҽгҽ  оҡшатып, йҽллҽп  

ҿйлҽнҽ. Оло  инҽһе  был  турала  Кендеккҽ  ҥҙе  һҿйлҽй.  ―Рҽнйетмҽне  лҽ, 

ҡаҡманы  ла, ҽммҽ  иш  итмҽне  атайың,‖- ти. 

 - Балалар, дҽрестең эпиграфына кҥҙ һалайыҡ. Оло инҽйҙең һҥҙҙҽрен 

нисек аңлайһығыҙ? Ул балаларға ниндҽй кҽңҽштҽр бирҽ? 

 - Оло инҽй ҥҙ балаларын ғына тҽрбиҽлҽп ҡалмай, сит кешелҽргҽ лҽ 

файҙалы кҽңҽштҽрен бирҽ, яҙыҡ юлға баҫыуҙан ҡурсалап ҡала. Мҽҫҽлҽн, 

ул ҥлер алдынан ҥҙе яҡты донъяға ҡабул иткҽн бҿтҽ балаларҙы 

хушлашырға йыя, уларға бҥлҽктҽр бирҽ һҽм изге фатиха ҽйтҽ: ―Васыят 

ҽйтер, ҿгҿт бирер ҿсҿн йыйманым мин һеҙҙе, балалар. Сҽңгелдҽктҽ ятып, 

имеҙлек имгҽнегеҙгҽ лҽ бары фатихамды яңыртам, телҽктҽремде генҽ 

ҡабатлайым: бер-берегеҙгҽ игелек кҥрһҽтегеҙ, ҥҙегеҙ игелек кҥрерһегеҙ. 

Онотмағыҙ шуны!‖– ти. 

 - Балалар, ―Оҙон-оҙаҡ бала саҡ‖ ҽҫҽрендҽ Аҡйондоҙ менҽн  Мҽрҽһим  

мҿхҽббҽте ни яғы менҽн һоҡланғыс? Уларҙың мҿхҽббҽт тарихы нисек  

тамамлана? 

 - Аҡйондоҙ Мҽрҽһимде кҥрер ҿсҿн генҽ Хҽмзҽгҽ кейҽҥгҽ сыға һҽм 

ауылға килен булып тҿшҽ. Бер семтем бҽхет ҿсҿн анау саҡлы ғазап  

йҿктҽре йҿкмҽп йҿрҿргҽ ҽҙермен, тип белдерҽ был хаҡта Аҡйондоҙ 

Мҽрҽһимгҽ. Лҽкин мҿхҽббҽт уларҙың икеһен дҽ тҥбҽнгҽ тҿшҿрмҽй, ҽ  

илаһи затҡа ҽйлҽндерер кҿскҽ ҽҥерелҽ. Шулай уҡ Мҽрҽһим хҽҙерге  

ваҡыттағы бик кҥп атайҙарға ҿлгҿ  булырлыҡ. Ул ҥҙ ғаилҽһен ташламай, 

яуаплылыҡ кҿслҿ. Икенсе яҡтан, был мҿхҽббҽткҽ сабырлыҡ, тоғролоҡ  хас. 

Лҽкин  һуғыш уларҙы айыра. ―Ошо тиклем дҽ мҿхҽббҽт кешене ҥлемдҽн  

ҡотҡара алмағас, нимҽгҽ ышанырға, нимҽгҽ таянырға һуң?‖- ти ул ҽсенеп, 

Мҽрҽһимдең ҥлем хҽбҽрен ишеткҽс.  
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- Эйе, балалар, Аҡйондоҙ менҽн Мҽрҽһимдең мҿхҽббҽте ни тиклем 

сағыу һҽм ялҡынлы булмаһын, ул аяныслы. Ҽммҽ аяныслы булһа ла, уның 

булмышы ҥлемһеҙ. 

IV. Ҽҫҽрҙең художестволы асылы тураһында һҿйлҽшеү. 

 - Балалар, ни ҿсҿн ҽҙип ҽҫҽрҙе ―Оҙон-оҙаҡ бала саҡ‖ тип атаған? 

 - Китаптың исеме ҥҙе ҥк символик мҽғҽнҽле. Бала саҡ-сафлыҡ, 

ихласлыҡ, тоғролоҡ иле. Бала саҡ һҽр кемдең кҥңелендҽ, аңында шул гҥзҽл 

сифаттары менҽн йҽшҽй. Автор ҥҙе бҽхетле булһа ла, бҽхетһеҙ булһа ла, 

беҙҙең бала сағыбыҙ оҙон-оҙаҡ йылдар буйынса артыбыҙҙан эйҽреп килҽ. 

Дҿрҿҫҿрҽге, беҙҙең кҥңелебеҙҙҽн китмҽй, ти. 

- Эйе, «Оҙон-оҙаҡ бала саҡ»-тҿрлҿ яҙмыштар китабы ла. Китапта 

―Алдан ҽйтелгҽн һҥҙ‖ҙҽ беҙ  быны ишеттек. 

 - Уҡыусылар, таҡталағы плакатҡа кҥҙ һалайыҡ. Унда профессор Ғ.Б. 

Хҿсҽйеновтың ―Оҙон-оҙаҡ бала саҡ‖ повесы хаҡында ҽйтелгҽн фекере 

яҙылған: «Оҙон-оҙаҡ бала саҡ» китабында М. Кҽрим ҥҙенең кҥңел 

хазинаһын да, зиһен байлығын да кешелҽргҽ йомарт ҿлҽшҽ, рухи донъяңды 

бҿтҽйтешҽ, аҡтан ҡараны, һҽйбҽттҽн яманды айыра белергҽ ҡуша. Китапта 

ғибрҽтле мҽғҽнҽлҽр ҙҽ, аҡыллы фҽһем дҽ етерлек‖. Һеҙ был һҥҙҙҽрҙе нисек 

аңлайһығыҙ? 

 - ―Оҙон-оҙаҡ бала саҡ‖ китабы ябай ғына ҽҫҽр тҥгел. Ул М. 

Кҽримдең бҿтҽ тормош тҽжрибҽһе, фҽлсҽфҽһе, доньяны тойомлауы емеше. 

Китапта яҙыусы изгелек менҽн яуызлыҡ кҿрҽшен кешелҽр яҙмышы аша 

тҽрҽн итеп сағылдыра алған. 

 - Афарин, балалар! Ысынлап та, ―Оҙон-оҙаҡ бала саҡ‖ повесын шуға 

ла ябай ғына повесть йҽки роман тип билдҽлҽп булмай. Уның жанрын 

асыҡлау айырым мҽсьҽлҽ, лҽкин беҙ, уҡыусылар ҽҫҽрҙе ысын мҽғҽнҽһендҽ 

тормош китабы, яҙмыш китабы тип иҫҽплҽй алабыҙ. 

 

V. Ҽҫҽрҙҽн табылған мҽҡҽл һҽм ҽйтемдҽр хаҡында һҿйлҽшеү. 

 - Балалар, ―Оҙон-оҙаҡ бала саҡ‖ повесынан һеҙ тапҡан мҽҡҽлдҽргҽ 

кҥҙ һалайыҡ. Уларҙың мҽғҽнҽһен аңлатығыҙ. 

1. Ҡунаҡ булһаң – тыйнаҡ бул. 

2. Ҽҙҽм ҡарғышы тҿшһҽ, гҥреңдҽ лҽ урын таба алмаҫһың. 

3. Ҿҙҿлгҽн ҿмҿт менҽн ҡалған хҽтер тҿҙҽлмҽй. 

4. Берҽҥгҽ берҽҥ кҽрҽк, 

Ҡыйышҡа терҽҥ кҽрҽк. 

5. Ай кҥрҙе, ҡояш алды. 

6. Яҙығына кҥрҽ язаһы. 

7. Аш ашҡа, урыны башҡа. 

 - Мҽҡҽлдҽр беҙҙе кешене ҡыйырһытмаҫҡа, ҡунаҡта ҥҙеңде нисек 

тоторға, яҡшылыҡ ҡылырға ҿйрҽтҽ. 



105 

 

 - Эйе, балалар, мҽҡҽлдҽр йҽмғиҽттҽ ҥҙең дҿрҿҫ тотоу, кешелҽрҙе 

ҡыйырһытыу яҙыҡ эш икҽнлеген һҿйлҽй, тормош фҽлсҽфҽһе, дошманлыҡ 

тураһында һҿйлҽй. 

  - Уҡыусылар, плакатта Р. Фҽхретдин һҥҙҙҽрен кҥрҽһегеҙ: ―Бала 

саҡта алған тҽрбиҽне һуңынан бҿтҽ донъя халҡы ла ҥҙгҽртҽ алмаҫ‖. Уның 

асылы нимҽлҽ? 

  - Бала саҡта алынған тҽрбиҽ генҽ кешене кеше итҽ, уның яҙмышын 

билдҽлҽй. 

 - Афарин, балалар! Эйе, бала саҡ кешенең иң сағыу, ҡҽҙерле 

мҽлдҽренең береһе. Ата-ҽсҽ тарафынан бирелгҽн тҽрбиҽ, уның 

яҡындарының мҿнҽсҽбҽтенҽн кешенең ниндҽй шҽхес буласағы билдҽлҽнҽ.  

 

VI. Йомғаҡлау. 

 - Уҡыусылар, бҿгҿнгҿ дҽрестҽ беҙ ҽҫҽрҙең тҿп геройҙары, уның 

асылы тураһында һҿйлҽштек. Һеҙ уҡығанығыҙҙы бер епкҽ теҙеп  

уйландығыҙ. Беҙ кҥмҽклҽшеп нимҽнең яҡшы, нимҽнең насар булыуын 

асыҡларға тырыштыҡ, кешелеклелек, кешесҽ йҽшҽҥ хҽҡиҡҽтен аңларға 

ынтылдыҡ. Ҽ хҽҙер барығыҙға ла тҥбҽнлектҽрҙҽн ҿҫтҿн ҡала белгҽн саф 

мҿхҽббҽт, тормошта яртышар булып тҥгел, бер бҿтҿн булып йҽшҽҥегеҙҙе 

телҽйем. Килҽһе дҽрестҽ М. Кҽримдең ―Оҙон-оҙаҡ бала саҡ‖ ҽҫҽрен 

уҡыуын дауам итҽрбеҙ. 

 

Мҽрҽһим йыры яңғырай: 

Йҿрҽктҽр ҡушылды, ҽ юлдар айырылды- 

Уртаға ярылды, тормоштар. 

Яртышар-яртышар, ҡалдыҡ беҙ - нишлҽрбеҙ 

Яҙмыштан булмаһа уҙмыштар? 

Һҿйгҽнем –яттарҙа. 
 

Моңһоу таң атҡанда 

Ҿҙҿлҽ йҽндҽрем, ҿҙҿлҽ. 

Хҽсрҽтем юғала, шатлығым юғала 

Бер генҽ ҡараһам йҿҙҿнҽ. 

Дҿм-ҡара тҿндҽрҙҽ, 

Йондоҙҙар һҥнгҽндҽ, 

Йҿрҽкте саҡмалай сағырмын. 

Менербеҙ ҥрҙҽргҽ, тҿшҿрбҿҙ гҥрҙҽргҽ- 

Яҙмыштар уҙмыштар, табырбыҙ. 

 

VII. Ҿйгҽ эш биреү.  

- Ҡыҙҙар,малайҙар! Һеҙгҽ ҿйгҽ эш – Мостай Кҽримдең биографияһы 

буйынса презентация тҿҙҿҥ. Килҽһе дҽрестҽ барығыҙҙың да ҿй эштҽре ҽҙер 

булыр, тигҽн ышаныста ҡалам.   
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ҼНҤР ВҼХИТОВТЫҢ ―ИР ҠАНАТЫ‖ 

ҼҪҼРЕ БУЙЫНСА ЙОМҒАҠЛАУ ДҼРЕСЕ 
 

Баязитова Л.С., 

Бҿрйҽн районы  

Иҫке Собханғол дҿйҿм белем биреҥ мҽктҽбе 
 

Маҡсат ҡуйыу блогы 

Маҡсат 1. Шҽхси сифаттарҙы ҥҫтереҥ: 

ҥҙ аллы эш итергҽ, белем алыу процесына етди һҽм яуаплы 

ҡарарға кҥнектереҥ, атай-ҽсҽйгҽ, тиҫтерҙҽренҽ, яҡындарына 

иғтибарлы һҽм ихтирамлы булыу, мҽктҽп йыһаздарына һҽм 

уҡыу ҽсбаптарына һаҡсыл ҡараш булдырыу, тыуған илгҽ, 

телгҽ һҿйҿҥ, тҽбиғҽткҽ һаҡсыл ҡараш тҽрбиҽлҽҥ, һаулыҡты 

нығытыу, кеше менҽн аралашыу этикетын ҥҙлҽштереҥ.  

2. Предмет буйынса белем алыу: 

 Ҽнҥр Вҽхитовтың ―Ир ҡанаты‖  ҽҫҽренең йҿкмҽткеһен 

ҥҙлҽштереҥ, анализлау; балаларҙа башҡорт атына һҿйҿҥ 

тҽрбиҽлҽҥ, тасуири һҿйлҽҥ кҥнекмҽлҽрен ҥҫтереҥ. 

3.Универсаль уҡыу эш тҿрҙҽрен ҥҙлҽштереҥ: 

ҥҙ аллы белем алыу, мҽғлҥмҽт йыйыу һҽм уларҙы ҡуллана 

белеҥ, дҽрес барышында уҡытыусы менҽн берлектҽ эшлҽҥ, 

дҽрескҽ маҡсат ҡуйыу һҽм уны дҽрес һуҙымында кҥҙ уңынан 

ебҽрмҽй тормошҡа ашырыу, эште дҿрҿҫ планлаштырыу, 

эҙлҽнеҥ эше алып барыу; эшлҽгҽн эштҽрҙе дҿрҿҫ баһалау 

һҽм, кҽрҽк икҽн, тҿҙҽтмҽлҽр индереҥ. 

Планлаштыр

ылған 

һҿҙҿмтҽ 

1. Шҽхси сифаттарҙы ҥҫтереҥ : 

Уҡыусы белергҽ тейеш: 

Ҥҙ аллы эш итергҽ, белем алыу процесына етди һҽм яуаплы 

ҡарарға; атай-ҽсҽйгҽ, тиҫтерҙҽргҽ, уҡытыусыға, яҡындарына, 

мҽктҽп хеҙмҽткҽрҙҽренҽ иғтибарлы һҽм ихтирамлы булырға, 

мҽктҽп йыһаздарына һҽм уҡыу ҽсбаптарына һаҡсыл булырға, 

тыуған илде, телде яратырға, һаулыҡты нығытырға, кеше 

менҽн аралашыу этикетын ҥҙлҽштерергҽ.  

2. Предмет буйынса белем алғанда уҡыусы ҿйрҽнергҽ тейеш: 

Ҽнҥр Вҽхитовтың ―Ир ҡанаты‖ ҽҫҽренең йҿкмҽткеһен 

ҥҙлҽштереҥ, анализлау. 

3. Универсаль уҡыу эш тҿрҙҽрен ҥҙлҽштереҥ: 

ҥҙ аллы белем алырға, мҽғлҥмҽт йыйырға һҽм уларҙы 

ҡуллана белергҽ, дҽрес барышында уҡытыусы менҽн 

берлектҽ эшлҽргҽ, дҽрескҽ маҡсат ҡуйырға һҽм уны дҽрес 

һуҙымында кҥҙ уңынан ебҽрмҽй тормошҡа ашырырға, эште 

дҿрҿҫ планлаштырырға, эҙлҽнеҥ эше алып барырға; эшлҽгҽн 

эштҽрҙе дҿрҿҫ баһаларға һҽм, кҽрҽк икҽн, тҿҙҽтмҽлҽр 

индерергҽ. 

Дата Инструменталь блок 
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Дҽрес 

темаһы 

Ҽнҥр Вҽхитовтың ―Ир ҡанаты‖ ҽҫҽре. 

Маҡсат 1. Ҽнҥр Вҽхитовтың ―Ир ҡанаты‖ ҽҫҽренҽ анализ яһау. 

2.Уҡыусыларҙың фекерлҽҥ ҡеҥҽһен ҥҫтереҥ, ҥҙ фекереңде 

ҽйтҽ һҽм яҡлай белергҽ ҿйрҽтеҥ, сығыш яһау, ҥҙ аллы һҽм 

тҿркҿмдҽрҙҽ эшлҽҥ һҽлҽтен ҥҫтереҥ. 

3.Ҽхлаҡ тҽрбиҽһе. Балаларҙа башҡорт атына һҿйҿҥ 

тҽрбиҽлҽҥ, бер-береһен ихтирам итергҽ ҿйрҽтеҥ. 

Дҽрес тҿрҿ Йомғаҡлау, нығытыу дҽресе. 

УМК Мультимедиа проекторы, презентация, дҽреслек, эш дҽфтҽре.   

Эшмҽкҽрлек ойоштороу блогы 

Яңы 

тҿшҿнсҽ 

Ир ҡанаты 

Предмет-ара 

бҽйлҽнеш 

Тарих, биология, башҡорт ҽҙҽбиҽт тарихы (башҡорт халыҡ 

ижады). 

Дҽрес 

этаптары: 

I. 

Психологик 

комфорт 

тыуҙырыу 

Матур кҿн менҽн һоҡланыу. Бер-береңҽ уңышлы кҿн телҽҥ. 

Балаларҙың кҥңелен яғымлы, һҿйкҿмлҿ һҥҙҙҽр менҽн 

һуғарыу, уңышлы эшкҽ йҥнҽлтеҥ. 

II. Уңыш 

ситуацияһы 

тыуҙырыу 

1.Үтелгҽнде ҡабатлау.  

-Ҥткҽн дҽрестҽ беҙ һеҙҙең менҽн Ҽнҥр Вҽхитовтың ―Ир 

ҡанаты‖ ҽҫҽре менҽн танышҡайныҡ. Ҽ хҽҙер  ҽҫҽрҙең 

йҿкмҽткеһен нисек ҥҙлҽштереҥегеҙҙе тикшереҥ маҡсатында 

тест һорауҙарына яуап бирҽйек. 

Ҥҙ аллы эш. 

1-се слайд. 

1. Ҽҫҽрҙҽ һҥҙ ниндҽй тоҡомло ат тураһында бара? 

а) саптар; б) аҡбуҙ;  в)  туры; 

2. Ниндҽй батырҙың тоҡом аты тураһында бара? 

а) Салауат;   б) Абдрахман;    в) Ҡаһым. 

3. Ҽҫҽрҙҽ тел ҡҽҙерен белмҽгҽн, нимҽ етте, шуны һҿйлҽгҽн 

кешелҽрҙе кем тип атайҙар? 

а) шепшҽ;  б) шырмый;      

4. Ғҥмер буйы ат ҡарауылсыһы булып кем эшлҽгҽн? 

а) Ҡотлогилде; б) Ғарифулла; в) Мҿхҽмҽтулла. 

5. Саптарҙы һуғышҡа оҙатҡанда Мҿхҽмҽтулла бабай нимҽ 

һҿйлҽй? 

а) шиғыр;   б)  ҡобайыр;  в)  риҥҽйҽт.  

6. Ҽҫҽрҙҽ тағы ниндҽй ат тураһында һҥҙ бара? 

а) ерҽн;  б) алмасыбар;  в) бҥртҽ 

-Эштҽрегеҙҙе алмашып, слайд буйынса тикшерегеҙ! 

2-се  слайд. Тикшер: 1а,  2б,   3а,   4в,  5б, 6а.   

Кемдең бер хатаһы ла булманы? Баһалау. 

2. Мҽсьҽлҽле һорау. 
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 3-сө слайд. 

“…Ҡайҙа ғына бармай, ниҙҽр кҥрмҽй, 

Ир- егеткҽй менҽн ат башы”. 

-Һеҙ ошо юлдарҙың мҽғҽнҽһен нисек аңлайһығыҙ? (яуаптар)  

-Тимҽк, бҿгҿн дҽрес нимҽ тураһында буласаҡ? 

III. Уҡыу 

мҽсьҽлҽһен 

ҡуйыу 

1)Инеш ҽңгҽмҽ. 

- Һеҙҙең һҽр берегеҙҙең яуаптарығыҙ дҿрҿҫ, ҽммҽ ошо ҥрҙҽ 

ҽйтелгҽн юлдарҙың мҽғҽнҽһенҽ тулыһынса тҿшҿнҿр ҿсҿн, 

бҿгҿн дҽрестҽ Ҽнҥр Вҽхитовтың ―Ир ҡанаты‖ ҽҫҽрен 

ҥҙлҽштереп, дҽрес аҙағында бергҽлҽп ошо һорауға яуап 

бирербеҙ.  

IV.Уҡыу 

мҽсьҽлҽһен 

хҽл итеҥ 

4-11-се слайдтар 
Дҽфтҽргҽ теманы, числоны яҙҙырыу. 

2) Ҽҫҽрҙең идея-тематик йҿкмҽткеһенҽ анализ.   

- Ҽҫҽрҙҽ нимҽ тураһында һҥҙ бара? 

- Ниндҽй осор һҥрҽтлҽнҽ?  

- Хикҽйҽ кем исеменҽн һҿйлҽнелҽ? 

- Мҿхҽмҽтулла бабай малайға тормошта кҽрҽк буласаҡ 

ниндҽй матур кҽңҽштҽр бирҽ?(Һҥҙҙҽн ҡҽҙерле нҽмҽ юҡ, 

ҡылдан нескҽ, ҡылыстан ҥткер һҥҙ, аҙашҡан елгҽ юлдаш 

булма, тормошта ҥҙ юлыңды таба белергҽ кҽрҽк) 

-Мҿхҽмҽтулла бабайҙы халыҡ ни ҿсҿн шырмыйҙар рҽтенҽ 

индерҽ? 

3) Саптарҙың һуғыштан ҡайтыуы, уны ҡарарға бҿтҽ ауылдың 

йыйылыуы, кешелҽрҙең һоҡланыуы, Мҿхҽмҽтулла бабайҙың 

шатланыуы хаҡында һҿйлҽшеҥ. 

V. Ғҽмҽли 

эштҽр. 

Тҿркҿмдҽрҙҽ эш.(текст буйынса эш) 
 

1-се тҿркҿм              2-се тҿркҿм 

 “Толпар”                  “Аҡбуҙат” 

1. Хикҽйҽнҽн Мҿхҽмҽ-           1. Мҿхҽмҽтулла бабайҙың 

тулла бабайҙың  һҥҙ               тҿп һҿнҽрен хикҽйҽнҽн  

 тураһында ҽйткҽндҽрен      асыҡлағыҙ.                                   

табып уҡығыҙ. 

2. Мҿхҽмҽтулла бабай-    2. Мҿхҽмҽтулла  бабайҙың 

ҙың ҥҙ эшенҽ ҡарашын        Ерҽн бейҽ тоҡомон 

билдҽлҽгеҙ.                            һаҡлап ҡалыу сҽбҽбе? 

 

3. Ҡотлогилде һеҙҙҽ          3. Ҡотлогилде кеҥек кеше- 

ниндҽй тҽьҫир ҡал-              лҽр хҽҙерге заманда 

дырҙы?                                  бармы? 

         Бергҽлҽп һығымта сығарыу. 

Һығымта  
- Мҿхҽмҽтулла бабай бҿтҽ ғҥмерен ат ҡарауға бирҽ. Улар 

ҿсҿн борсола, ҡайғыра, Ҡотлогилде кеҥек кешелҽрҙҽн 

хҽленҽн килгҽнсҽ һаҡлап ҡалырға тырыша. 

Ял минуты. 
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Их, атҡайым елдерҽ 

(урында йҥгереҥ) 

Бар ергҽ лҽ ҿлгҿрҽ. 

Елберлҽй ялы ергҽ 

(ҡулдарын баш осонда сайҡайҙар) 

Саң борҡотоп ҡала ерҙҽ. 
 

Уҡыусылар! Беҙ Мҿхҽмҽтулла бабайҙың Ерҽн бейҽне айырым  

бер иғтибар менҽн ҡарай тинек. Ни ҿсҿн? Ниндҽй яуҙан 

ҡайтҡан? 

-Француз яуы нисҽнсе йылдарҙа ҥтҽ?(1812й.) 

Француз яуында 34 башҡорт полкы  ҡатнаша. 

Башҡорттарҙың билдҽле полководецы-Ҡаһым тҥрҽ. 

Был турала Я.Хамматов “Тҿньяҡ амурҙары” ҽҫҽрендҽ 

яҙа.(китабын кҥрһҽтеҥ) 

Слайдта картина кҥрһҽтеҥ. 1812 й.кҥренеш.   

Француз генералы Де Марбо ҥҙ иҫтҽлектҽрендҽ: 

“Башҡорт атлылары ҿсҿн телҽһҽ ниндҽй юл да 

ҡамасауламай.Улар һағыҙаҡ кҥсе шикелле, телҽһҽ ниндҽй 

ерҙҽн килеп сыға. Уларҙы ҡыуып етеҥе ауыр.” 
 

1735-36 йылдарҙа баш кҥтҽргҽн башҡорттарҙы баҫтырыу 

миссияһында ҡатнашҡан генерал Румянцев: “Улар артынан, 

ел артынан ҡыуған шикелле, беҙҙең аттарҙа ҡыуып етеҥ 

мҿмкин тҥгел.” 

     -Тимҽк, был һүҙҙҽр нимҽ хаҡында һөйлҽй? 

(башҡорт аттарының шҽп сабыуы, сыҙамлы булыуҙары 

хаҡында) 

5. Ат тураһында мҽҡҽлдҽр, ҽйтемдҽр, йомаҡтар, 

һынамыштар ҽйттереҥ. 

        1. Ат ҡарҙа аунаһа –буранға; 

           Ат ҡарҙа ятһа, кҿн йылыта; 

           Тыңлаусан атҡа тынғы юҡ; 

       2) Йомаҡтар ҽйтешеҥ. 

            а). Ауыҙы бар –кҿйшҽмҽҫ, 

                 Теше бар-тешлҽмҽҫ, 

                 Ултырһаң-кҥтҽрер, 

                 Етҽклҽһҽң-эйҽрер.(ат) 

            б). Бер ай аҫтында алты йондоҙ. (ат дағаһы) 

            в). Ауыҙыма тимер ҡаптым, 

             ағайымды алып саптым. (ат) 

          3). Мҽҡҽлдҽр: “Атҡа менһҽң, ат яҡшы 

                               Ергҽ тҿшһҽң, ер яҡшы” 

                              “Ике туған талаша, 

                                Атҡа менһҽ, яраша” 

      (мҽғҽнҽлҽрен аңлатыу) 

Дҿйҿмлҽштереҥ. Ғҿмҥмҽн, башҡорт аты халыҡ 
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тормошонда киң урын алған. Ат образы халыҡ ижадында, 

йолаларҙа, ҽҙҽбиҽттҽ, фольклорҙа ла сағыла. 

Бҿрйҽн районы ла эпостарға, легендаларға бай ер. Ҽ ат 

менҽн бҽйле атама йҽки легенда белҽһегеҙме? 

(Йылҡысыҡҡанкҥл) 

- Ҽ халыҡ ижадында беҙгҽ ниндҽй аттар осрай? 

(Аҡбуҙат, Толпар, Ҡара юрға, Аҡһаҡ ҡола) 

Башҡортостан гербында ат образы 

Ни ҿсҿн Башҡортостан гербында ат  һынландырылған? 

Башҡорттар борон-борондан аттарҙы ҥҙенең иң яҡын дуҫы 

тип иҫҽплҽгҽндҽр.Алда ҽйтеп китеҥебеҙсҽ, яуҙа тоғро 

юлдашы, ҡанаты булған. Беҙ башҡорт кешеһен атһыҙ кҥҙ 

алдына килтерҽ алмайбыҙ. Башҡорт ярты ғҥмерен ат  

ҿҫтҿндҽ ҥткҽргҽн. 

Ошонан сығып, беҙ дҽрестең девизына кире ҡайтып: 

Ҡайҙа ғына бармай, ниҙҽр кҥрмҽй, 

Ир- егеткҽй менҽн ат башы,- тип дҽресте тамамлайбыҙ. 

VI. 

Рефлексив 

баһалау 

этабы. 

- Дҽрестҽ нимҽ белдегеҙ? 

-Ҽҫҽрҙең йҿкмҽткеһе аша беҙ нимҽгҽ ҿйрҽндек? 

-Ҥҙегеҙгҽ ниндҽй баһа ҡуйыр инегеҙ? 

Смайликтар кҥтҽрелҽ. Йҽшел-аңлашылды-5, һары- уртаса-4, 

ҡыҙыл-аңлашылманы-3. 

VII. Ҿй эше 

биреҥ. 

―Ир ҡанаты ат була‖, 

―Минең атым булһа…‖ 

(Телҽк буйынса берҽй тема һайлап, ижади эш яҙырға) 

 

 

ҒҼЛИМОВ СҼЛҼМДЕҢ ИЖАДЫ.‖БАЛА‖ ПОЭМАҺЫ.   

ДҼРЕС-УЙЛАНЫУ 

Ғҽлиуллина Т.И., 

Баҡалы районы  

Баҡалы 1-се урта мҽктҽбе 
 

Тема  Ғҽлимов Сҽлҽмдең ижады.”Бала” поэмаһы.   

Маҡсат ―Бала‖ поэмаһында кҥтҽрелгҽн социаль-ҽхлаҡи 

проблемаларҙы асыҡлау. Уларҙың утыҙынсы 

йылдар һҽм бҿгҿнгҿ кҿн ҿсҿн актуаль булыуын 

һҽм тҽрбиҽҥи ҽһҽмиҽтен кҥрһҽтеҥ. Ҽҫҽрҙең 

йҿкмҽткеһе нигеҙендҽ уҡыусыларға ҽхлаҡи 

тҽрбиҽ биреҥ, уларҙы  ҙур тормош юлына ҽҙерлҽҥ. 

Шағирҙың ижадына ҡыҙыҡһыныу уятыу һҽм 

хҿрмҽт тҽрбиҽлҽҥ, телмҽр ҥҫтереҥ, тасуири уҡыу 

кҥнекмҽлҽре биреҥ, уҡыусыларҙы ҥҙ аллы, 

тҿркҿмлҽп эшлҽргҽ ҿйрҽтеҥ, ижади фекерлҽҥ 

һҽлҽттҽрен ҥҫтереҥ. 

Дҽрес тҿрҿ Яңы материал менҽн танышыу дҽресе 
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Уҡытыу методы Кҥрһҽтеҥ-аңлатыу, эҙлҽнеҥ методтары 

Уҡытыу алымдары Ҽңгҽмҽ, һорау-яуаптар, мҽҡҽл ҽйтеҥ, карточкалар 

менҽн эш, таҡтала һҽм дҽфтҽрҙҽ эш, электрон 

һҥҙлек менҽн эш, уҡытыусының тасуири уҡыуы, 

уҡыусыларҙың сылбырлы уҡыуы, ИКТ ҡулланыу, 

ижади эш, интернет ресурстар ҡулланыу 

(видеоролик, видеофильм) 

Предмет буйынса 

һҿҙҿмтҽлҽр 

Ғҽлимов Сҽлҽмдең тормошо һҽм ижады 

тураһында ҿҫтҽлмҽ мҽғлҥмҽттҽр биреҥ, поэманан 

бирелгҽн ҿҙҿктҿң йҿкмҽткеһен ҥҙлҽштереҥ. Уҡыу 

техникаһын камиллаштырыу. 

Метапредмет буйынса 

һҿҙҿмтҽлҽре 

Дҽрестҽ ҡуйылған маҡсатты аңлау, уны тормошҡа 

ашырырға тырышыу, ҥҙ эшеңде, парыңдың эшен 

тикшерҽ алыу, һорауҙарға яуап биреҥ, ҥҙ аллы 

белем алыу, дҽрескҽ маҡсат ҡуйыу,  ҥҙ белемеңде 

баһалау. 

Принциптар Фҽннилек, эҙмҽ-эҙлеклелек, коммуникатив 

Яңы термин-

тҿшҿнсҽлҽр 

Мещанлыҡ, социаль-ҽхлаҡи 

Йыһазландырыу Дҽрестең эпиграфы яҙылған плакат, Ғҽлимов 

Сҽлҽмдең портреты, китаптары 

 

Дҽрестең ҡыҫҡаса аннотацияһы: 

1. Психологик кҽйеф шарттары булдырыу. Уңыш ситуацияһы  

тыуҙырыу. 

2. Уҡытыусының инеш һҥҙе. 

3. Интернет ресурстар ҡулланыу. 

Видеояҙма тыңлау. 

4. Хронологик таблица. 

5. Шағирҙың ҽҫҽрҙҽре менҽн таныштырыу. 

6. Ғ. Сҽлҽм биографияһы һҽм ижады буйынса тест һорауҙары. 

7. Компьютерҙағы дҿрҿҫ яуаптар буйынса уҡыусыларҙың ҥҙ эштҽрен 

ҥҙҙҽре баһалауҙары. 

8. Маҡсатҡа  сығыу.          

9. Таҡталағы таблонан ҿйрҽнҽсҽк ҽҫҽрҙең  исемен табыу. 

10. Тарих ҡуласаһы. 

11. Уҡыу мҽсьҽлҽһен ҡуйыу. Поэманың дҽреслектҽ ҡыҫҡартып 

бирелгҽн йҿкмҽткеһе менҽн танышыу, тексты уҡып сығыу.  

12. Проблемалы һорауҙар ҡуйыу. 

13. Тҿркҿмдҽргҽ бҥлеп, образдарға ҡылыҡһырлама биреҥ. 

14. Бала‖ поэмаһы буйынса йҽш ғаилҽнең проблемаларын асыҡлау. 

15. Электрон һҥҙлек менҽн эш. Ҽҫҽрҙең тҿп конфликтын 

тыуҙырыусы проблемалар. 

16. Тҿркҿмлҽп эшлҽҥ.  Проект тҿҙҿҥ. 
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Проблемаларҙың хҽл ителеш юлдарын кҥрһҽткҽн проект тҿҙҿҥ. 

Ҽҫҽрҙең кульминацияһын һҽм сиселешен кҥрһҽткҽн элементтар. 

Поэманың художестволы ҥҙенсҽлектҽре.  

17. Карточкалар менҽн эшлҽҥ. 

18. Поэманың художестволы ҥҙенсҽлектҽре.  

19. Йомғаҡлау. 

20. Рефлексия. 

21. Баһалау. 

22. Ҿйгҽ эш. 

 

Маҡсат. ―Бала‖ поэмаһында кҥтҽрелгҽн социаль-ҽхлаҡи 

проблемаларҙы асыҡлау. Уларҙың утыҙынсы йылдар һҽм бҿгҿнгҿ кҿн ҿсҿн 

актуаль булыуын һҽм тҽрбиҽҥи ҽһҽмиҽтен кҥрһҽтеҥ. Уҡыусыларҙы ҥҙ 

аллы, тҿркҿмлҽп эшлҽргҽ ҿйрҽтеҥ. Ҽҫҽрҙең йҿкмҽткеһе нигеҙендҽ 

уҡыусыларға ҽхлаҡи тҽрбиҽ биреҥ, уларҙы  ҙур тормош юлына ҽҙерлҽҥ. 

Йыһазландырыу. Ғ. Сҽлҽмдең портреты, китаптар кҥргҽҙмҽһе, 

компьютер, мультимедиа проекторы, интерактив таҡта. 

Дҽрес барышы: 

1. Ойоштороу. 

Психологик кҽйеф шарттары булдырыу. 

Уңыш ситуацияһы  тыуҙырыу. 

2. Уҡытыусының инеш һүҙе. 

- Уҡыусылар, бҿгҿн беҙ һеҙҙең менҽн Ғ. Сҽлҽмдең тормош һҽм ижад 

юлына байҡау яһарбыҙ. 

- Кем ул Ғҽлимов Сҽлҽм? Ул ҡасан һҽм ҡайҙа тыуған? Уға нисҽ йҽш 

булыр ине? Уға тҽҥге аҙымдарын яһарға кем һҽм ниндҽй саралар ярҙам 

иткҽн? Ниндҽй жанрҙа ижад иткҽн? Һеҙ ниндҽй ҽҫҽрҙҽрен белҽһегеҙ?  

Экранда Ғ.Сҽлҽмдең портреты. (Слайд 1) 

Ғҽлимов Сҽлҽм… Был исемде ҽйтеҥ менҽн тарихыбыҙҙың ҥткҽн, 

бҿгҿнгҿ һҽм килҽсҽктҽ буласаҡ саф һҽм сағыу биттҽре кҥҙ алдына баҫа. 

Шағир ҥҙенең ҡыҫҡа ғына ғҥмере эсендҽ кҥпме ғҽжҽп тҽрҽн йҿкмҽткеле 

ҽҫҽрҙҽр яҙып ҡалдырған. (Слайд 2) 

Ғҽлимов Сҽлҽм 1911 йылдың 2 февралендҽ Урта Уралдың 

тҿпкҿлҿндҽ ятҡан 36 ғына йорттан торған Тҽгеш исемле башҡорт 

ауылында ярлы крҽҫтиҽн ғаилҽһендҽ тыуған. Уның нҽҫеле – балаҡатай 

ырыуы, ҡалмыҡ аймағы.  

3. Интернет ресурстар ҡулланыу. Ғҽлимов Сҽлҽмдең фотоларын 

кҥрһҽтеҥ  

https://ba.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D3%99%D0%BB%D0%B8%D0%BC

%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D3%99%D0%BB%D3%99%D0%BC_%D2

%92%D3%99%D0%BB%D0%B8%D0%BC_%D1%83%D0%BB%D1%8B     

Мҽктҽптҽ Сҽлҽм иң яҡшы уҡыусыларҙан һанала. Уҡытыусынан 

һорап китаптар алып уҡыр була. Уның ҡулында ―Тҽрбиҽле бала‖, ―Йырҙар 

����%20�����������%20�����%20�%20���%20�����������%20�.�%20���%201%20�.������/?.�?�?���?%20��������.ppt
����%20�����������%20�����%20�%20���%20�����������%20�.�%20���%201%20�.������/�?������?%20���������?�.ppt
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D3%99%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D3%99%D0%BB%D3%99%D0%BC_%D2%92%D3%99%D0%BB%D0%B8%D0%BC_%D1%83%D0%BB%D1%8B
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D3%99%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D3%99%D0%BB%D3%99%D0%BC_%D2%92%D3%99%D0%BB%D0%B8%D0%BC_%D1%83%D0%BB%D1%8B
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D3%99%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D3%99%D0%BB%D3%99%D0%BC_%D2%92%D3%99%D0%BB%D0%B8%D0%BC_%D1%83%D0%BB%D1%8B
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йыйынтығы‖ тигҽн китаптарҙы йыш кҥрергҽ булған. ―Башҡортостан‖ 

газетаһы Сҽлҽмдең ҡулынан тҿшмҽгҽн. Сҽлҽм бҿтҽ дҽрестҽрҙе лҽ бер тиң 

кҥргҽн, бҿтҽһенҽн дҽ тигеҙ ҿлгҽшкҽн. (Слайд 3) (Слайд 4) 

4. Хронологик таблица (Слайд 5) 

№ Дата Ваҡиғалар 

1. 
1911, 18 

ғинуар 
Силҽбе ҿлкҽһе хҽҙерге Сосновка районының Тҽгеш ауылында тыуа 

2. 1924 Кҥрше Һары ауылында беренсе баҫҡыс мҽктҽпте тамамлай 

3. 1924 Комсомол билеты тапшырыла 

4. 
1924-

1928 
Арғаяшта икенсе баҫҡыс мҽктҽптҽ уҡый 

5. 1928 

Тҽҥҙҽ Ҡоншаҡ районының Ибраһим, унан Арғаяш районының 

Ғҽлекҽй ауылдарында уҡытыусы булып эшлҽй. Комсомол ячейкаһы 

секретары вазифаһын алып бара 

6. 1929 Беренсе шиғырҙары республика матбуғатында кҥренҽ башлай 

7. 1930 ―Башҡортостан‖ гҽзите редакцияһында эшлҽй 

8. 
1930-

1937 

Тҽҥге китабы – ―Тревога‖ исемле шиғырҙар йыйынтығы донъяға 

сыҡты 

9. 
1930- 

1937 

Башҡорт педагогия институтының тел һҽм ҽҙҽбиҽт факультетында 

уҡый 

10. 1934 СССР Яҙыусылар союзы ағзаһы 

11. 1937 
М. Ғафури исемендҽге Башҡортостан тел һҽм ҽҙҽбиҽт ғилми-

тикшеренеҥ институтының ғилми хеҙмҽткҽре итеп эшкҽ ҡалдырыла 

12. 1938 
СССР Фҽндҽр Академияһының Ленинград филиалы 

аспирантураһына уҡырға ебҽрелҽ 

13. 
1939, 19 

июнь 
Ленинградта менингит сиренҽн вафат була 

 

5. Шағирҙың ҽҫҽрҙҽре менҽн таныштырыу.Экранда таблица. (Слайд 7) 
 

№ Йылдар Ҽҫҽрҙҽр 

1. 1932 ―Тревога‖  

2. 1934 ―Тревоганан һуң‖ 

3. 1935 ―Шоңҡар‖ 

4. 1937 ―Йылдар аша‖ 

5. 1938 ―Ғҥмер‖ 

6. 1939 ―Ҡарттар йыры‖ 

7. 1939 ―Бала‖ 

 

6. Ғ.Сҽлҽм биографияһы һҽм ижады буйынса тест һорауҙары 

(Слайд 8) 

1. Ғ. Сҽлҽмдең тыуған районы: 

а) Кҥгҽрсен     б) Силҽбе ҿлкҽһе Сосновка   в) Ейҽнсура 

����%20�����������%20�����%20�%20���%20�����������%20�.�%20���%201%20�.������/�?������?%20���������?�%202.ppt
����%20�����������%20�����%20�%20���%20�����������%20�.�%20���%201%20�.������/������%20�������.ppt
����%20�����������%20�����%20�%20���%20�����������%20�.�%20���%201%20�.������/����������%20�������.ppt
����%20�����������%20�����%20�%20���%20�����������%20�.�%20���%201%20�.������/��?��?�?%20???�??��.ppt
����%20�����������%20�����%20�%20���%20�����������%20�.�%20���%201%20�.������/?.�?�?�%20���������?�%20??�%20�����%20�������%20����.ppt
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2. Нисҽнсе йылда беренсе баҫҡыс мҽктҽпте тамамлай? 

а) 1924                            б) 1926                             в) 1925 

3. Нисҽнсе йылда комсомол билеты тапшырыла? 

а) 1923 б) 1924 в) 1926 

4. Тҽҥге хеҙмҽт юлын ниндҽй һҿнҽр буйынса башлай? 

а) уҡытыусы б) һатыусы                         в) тҽржемҽсе 

5. Нисҽнсе йылда беренсе шиғырҙары республика матбуғатында 

кҥренҽ башлай? 

а) 1930                             б) 1929 в) 1931 

6. Тҽҥге китабы нисек атала? 

а) ―Тыуасаҡ йылдар‖     б) ―Тревога‖ в) ―Һҽйкҽл‖ 

7. Нисҽнсе йылдарҙа юғары уҡыу йортонда белем ала? 

а) 1930-1937 б) 1928-1934 в) 1931-1938 

8. Нисҽнсе йылда вафат була? 

а) 1938                             б) 1939                              в) 1940 

9. Нисҽнсе йылда Ғ. Сҽлҽм исемендҽге премия бирелҽ? 

а) 1967                            б) 1964                              в) 1965 

Ғ. Сҽлҽм биографияһы һҽм ижады буйынса тест яуаптары. 

(Слайд 9) 

7. Компьютерҙағы дҿрҿҫ яуаптар буйынса уҡыусылар үҙ 

эштҽрен үҙҙҽре баһалайҙар. 

Хата юҡ – «5», 1-2 хата – «4», 3-4 хата – «3», 5 хата – ҡабатларға. 

8. Маҡсатҡа  сығыу.  Бҿгҿнгҿ дҽрестҽ шағирҙың ниндҽй ҽҫҽре 

ҿҫтҿндҽ эшлҽрбеҙ?                                         

9. Таҡталағы таблонан ҿйрҽнҽсҽк ҽҫҽрҙең исемен табыу. 
(Слайд10) 

 

о в Б а л а ҡ 

ч п р д и ж з 

Ғ ҽ л и м о в 

в т ш о п е у 

к С ҽ л ҽ м з 

а и р г ғ о ғ 

 

Уҡытыусы. Уҡыусылар, бҿгҿн беҙ Ғ. Сҽлҽмдең ―Бала‖ поэмаһы 

нигеҙендҽ ғҥмер, тормош ҡороу, ғаилҽ һҽм мҿхҽббҽт, бала тҽрбиҽлҽҥ 

мҽсьҽлҽлҽре тураһында һҿйлҽшҽсҽкбеҙ. Был ҽҫҽр йҽшҽйеш, донъя кҿтҿҥ, 

намыҫ, бҽхет, кешелеклелек, ҥҙ бурысыңды аңлау һҽм ҥтҽҥ кеҥек 

проблемаларҙы сағылдырыуы менҽн бҿгҿн дҽ актуаль. Поэмала ниндҽй 

осор һҥрҽтлҽнҽ һуң? 

10. Тарих ҡуласаһы. 

Тарих ҡуласаһына мҿрҽжҽғҽт итҽйек. 

Уҡытыусы. Быуаттарҙан-быуаттарға ваҡыт даръяһы аға, ҽ быуаттар 

тарих тҿпкҿлҿндҽ ҡала. (Бер уҡыусы тҽгҽрмҽсте ҽйлҽндерҽ). 

����%20�����������%20�����%20�%20���%20�����������%20�.�%20���%201%20�.������/?.�?�?�%20���������?�%20??�%20�����%20�������%20����%20��������.ppt
����%20�����������%20�����%20�%20���%20�����������%20�.�%20���%201%20�.������/��?����?�%20��������%20?��?�?�?�%20???�?�?%20�������,%20������%20�����.ppt
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Экранда һҽм ҡуласала  1930  йыл сыға.  

- Был дата поэмала ниндҽй осор һүрҽтлҽнеүен һҿйлҽй? 

Тарих ҡуласаһы ҽйлҽнҽ. (1919, 1921, 1930 й.й.) (Слайд 11) 

 
Тарихҡа күҙ һалһаҡ, был даталар ни һҿйлҽй? 

Яуап. Граждандар һуғышы, аслыҡ йылы, социалистик ҡоролош 

осоро… 

Уҡытыусы. Тарих ҡуласаһы аша поэмала ниндҽй осор һҥрҽтлҽнеҥен 

аңланыҡ. 

11. Уҡыу мҽсьҽлҽһен ҡуйыу. Поэманың дҽреслектҽ ҡыҫҡартып 

бирелгҽн йҿкмҽткеһе менҽн танышыу, тексты уҡып сығыу.  

а) Уҡытыусы уҡый.  

б) Уҡыусылар сылбырлы уҡыйҙар, уҡығандарына комментарийҙар 

бирҽлҽр.  

в) Ҡалған ҿлҿшҿн ҥҙ аллы, гҿжлҽп уҡып сығалар. Сюжетын ҡыҫҡаса 

тезис формаһында  ҽйтеп баралар:  

- Зҽйнҽп ауылға практикаға китҽ. 

– Сҽйҙел  уны оҙата. Сҽйҙел Ҽршитте осрата.                                          

– Зҽйнҽп хат яҙа.                                     

– Сҽйҙел  Ҿфҿгҽ ҡайтырға саҡырып, телеграмма ебҽрҽ Зҽйнҽпкҽ.      

– Балаларының  ғҥмерен ҿҙҽлҽр.       

– Геройҙар бала тураһында  уйланалар, ҡайғыралар, бҽхҽслҽшҽлҽр.      

– Сҽйҙел  ғаилҽһен ташлап сығып китҽ. 

– Автор ҥҙ геройҙарын юғалтып тора 

– Санаторийҙа   Сҽйҙелде осрата.   

12. Проблемалы һорауҙар ҡуйыу. 

– Был поэма  ни ҿсҿн ―Бала‖ тип атала?  Унда нимҽ тураһында һҥҙ 

бара? Һеҙ шул турала нисек уйлайһығыҙ? 

– Бала тураһында, уның тормоштағы урыны тураһында. 

1930 йыл 

1918-1919 

йылдар 

1921 йыл 
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– Эйе, дҿрҿҫ. Шағир  ҥҙенең поэмаһында бала  темаһына мҿрҽжҽғҽт 

итеп, Зҽйнҽп менҽн Сҽйҙелдең ғаилҽһен һҥрҽтлҽй, улар тормошта, 

мҿхҽббҽттҽ ҙур һынау ҥтеп, бер-береһенҽ тоғро ҡалалар.  

Ҽҫҽрҙҽ ниндҽй проблема күтҽрелгҽн? 

Һҽр ваҡытта ла актуаль булған ғаилҽ ҡороу, бала тҽрбиҽлҽҥ 

проблемаһы кҥтҽрелҽ. 

Идеяһы нимҽлҽ? 

(Балаһыҙ ғаилҽ булмай). 

Бҿгҿнгҿ кҿндҽ был проблема актуалме? 

(Актуаль, сҿнки кҥп ғаилҽлҽр бала булмау арҡаһында тарҡала). 

Ҽңгҽмҽ. 

- Поэма нисҽнсе йылда ижад ителгҽн? 

- 37-39 -сы йылдарҙа. 

- Поэма нимҽне данлаған юлдар менҽн башланып китҽ? 

-Поэма йҽшлектең, йҽштҽр араһындағы мҿхҽббҽт тойғоларының 

сафлығын, матурлығын данлаусы юлдар менҽн башланып китҽ. (Слайд 12) 

(тауышлы файл) 

- Ҽ кемдҽрҙең мҿхҽббҽте данлана һуң поэмала? 

- Сҽйҙел менҽн Зҽйнҽптең. 

- Беҙҙең  алдыбыҙға улар ниндҽй йҽштҽр булып килеп баҫалар? 

13. Тҿркҿмдҽргҽ бүлеп, образдарға ҡылыҡһырлама биреү. 

1-се тҿркҿм - Сҽйҙелгҽ                              2-се тҿркҿм – Ҽршиткҽ  

Сҽйҙел 

Бҽхетле ғаилҽ ҡороп, Тыуған илгҽ тоғро хеҙмҽт итеҥ, бала 

тҽрбиҽлҽҥ хыялы менҽн йҽшҽй. 

Кеше йоғонтоһона бирелеҥсҽн.  

Ҥҙ хатаһын аңлай.  

Ҥҙ хатаһын тҿҙҿтҽ.  

Баланың ғаилҽ нигеҙе икҽнен аңлай.  

Ҽршит 

Еңел тормош эҙлҽй,  

Ғаилҽ тарҡатыусы.  

Кҽйеф-сафа ҡорорға яратыусан. 

Бала яратмай.  

Ҥҙе ҿсҿн генҽ йҽшҽй. 

Дан артынан ҡыуа. 

 

Уҡыусыларға 3 минут ваҡыт бирелҽ, эш дҽфтҽрҙҽ башҡарыла, аҙаҡ 

һҽр тҿркҿмдҽн бер уҡыусы яуап бирҽ, эш экрандағы уҡытыусы эше менҽн 

сағыштырыла. (Слайд 13) 
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Икеһенҽ лҽ хас сифаттарҙы ҽйтеү. (Слайд 14) 

 
 

Уҡытыусы. Был йҽш ғаилҽнең араһынан ел дҽ ҥтмҽҫлек кеҥек 

кҥренҽ. Шуға ла автор: ―Улар беҙҙең илде һҽм ҥҙҙҽрен тҿҙҿҥселҽр булып 

сығырҙар‖, - тип шатлана. Лҽкин тормош бик ҡатмарлы, ул кешелҽр 

алдына тҿрлҿ һынауҙар ҡуя. Бҿтҽ кешелҽрҙең дҽ һынауҙарҙы еңеп сыға 

алмауҙары бар. Тормошта мҿхҽббҽткҽ ҡоролған ғаилҽлҽрҙең дҽ 

тарҡалыуын кҥҙҽтергҽ була. (Слайд 15 видеоролик) (тауышлы файл) 

Ҽ ни ҿсҿн Сҽйҙел менҽн Зҽйнҽп араһында ҡаршылыҡ килеп тыуа, 

хатта уларҙың ғаилҽһе тарҡалыуға тиклем барып етҽ. 

14. “Бала” поэмаһы буйынса йҽш ғаилҽнең проблемаларын 

асыҡлау. Шул осорҙоң проблемаларын Ғ. Сҽлҽм, лирик герой кҥҙлегенҽн 

асыҡларбыҙ. 

15. Электрон һүҙлек менҽн эш.  

Мещанлыҡ – ҥҙ файҙаһын ғына кҥҙҽтеп, ҥҙе ҿсҿн генҽ йҽшҽй торған 

тар маҡсатлы кеше. 

Социаль-ҽхлаҡи – шҽхес һҽм йҽмғиҽт проблемаһының ҥҙ-ара бҽйле 

ҥҫтерелеше. 

Сәй ел

Тҭҙҭлҭш 
техникумын 

тамамлай

Дҫртлҫнеп, бҭтҫ 
кҭсҭн биреп, изге, 
намыҥлы хеҙмҫт 

юлына баҥа

Зҫйнҫп

Бер йылдан 
медтехникум 

тамамлай

Халыҡ ҩаулығы 
ҭсҭн кҭрҫшселҫр 
сафына баҥасаҡ

Сҫйҙел 

ҩҫм  

Зҫйнҫп 

Тормошта янып 

йҫшҫҧсе йҫштҫр 

Тейешле тҫрбиҫ 

ҩҫм белем алған 

 

Дҫртле 

 

Кҭлҫс 

 

Эшһөйәр 
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 Бала проблемаһы ғаилҽ рамкаларына ғына сиклҽнмҽй, социаль 

проблемалар итеп ҥҫтерелҽ. Тимҽк, поэмала ниндҽй проблемалар 

кҥтҽрелҽ? (Слайд 16) 
 

 

 
 

 

 Ошо проблемалар араһынан ҽҫҽрҙең тҿп конфликтын 

тыуҙырыусы проблемалар: Коммунистик ҽхлаҡ һҽм мещанлыҡ 

ҡараштарының бҽрелеше. (Слайд 17) 

 
 

Һығымта. Тимҽк, бына ошондай проблемалар арҡаһында Сҽйҙел 

менҽн Зҽйнҽптең ғаилҽһе тарҡалды.  

- Ҽ бҿгҿнгҿ кҿндҽ йҽш ғаилҽлҽрҙең тарҡалыу кҥренеше бармы, ҽллҽ 

беҙҙең йҽмғиҽттҽ ундай проблемалар юҡмы? Булһа, ниндҽйҙҽр?  

- Бҿгҿнгҿ кҿндҽ Ҽршиттҽр  бармы? 

16. Тҿркҿмлҽп эшлҽү. 

Проблемаларҙың хҽл ителеш юлдарын күрһҽткҽн проект тҿҙҿү. 

Проект темалары  экранда бирелҽ. (Слайд 18) 

 

1-се тҿркҿм   2-се тҿркҿм 

―Бала‖ поэмаһында йҽш ғаилҽ 

проблемаларының хҽл ителеше 

Бҿгҿнгҿ йҽш ғаилҽ 

проблемаларының хҽл ителеше 
 

 

1-се проектты яҡлау. 

Ғ. Сҽлҽмдең ―Бала‖ поэмаһында кҥтҽрелгҽн проблемаларҙың хҽл 

ителеше. (Слайд 19) 

Коммунистик 

ҫхлаҡ 

        Мещанлыҡ Конфликт 

          Мҭхҫббҫт 

   Ҫхлаҡ 

Социаль 

тормош 

             Бала 

             Ғаилҫ 

Социаль ҫхлаҡи 

проблема 
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Һығымта. Тимҽк, хеҙмҽттең кеше тҽрбиҽлҽҥҙҽге һҽйбҽт йоғонтоһо, 

йҽмғиҽт хҽстҽрлеге арҡаһында, Сҽйҙел ҥҙ-ҥҙен еңеп сыға һҽм Зҽйнҽбенҽ 

ҽйлҽнеп ҡайта, ике йҽш кеше араһындағы конфликттың тамам хҽл ителеҥе 

бына ошонда. 

Ҽҫҽрҙең кульминацияһын һҽм сиселешен күрһҽткҽн элементтар. 

(Слайд 20) 

 
Ҽҫҽрҙең кульминацияһын кҥрһҽткҽн 

элемент 

Ғаилҽ 

Ҽҫҽрҙең сиселеше Бала 

 

21-се бҥлекте «Ҡайҙа йҿрҿй минең геройҙарым‖ тип белмҽмешкҽ 

һалышып башлай. Сҽйҙелдең Зҽйнҽпте ташлап сығып киткҽн урыны 

кульминацияға алып килеҥсе мҿһим бер аҙым булып тора. 

Ғ. Сҽлҽм кеше һҽм йҽмғиҽт бҽйлҽнешен тормошсан итеп һҥрҽтлҽй. 

Ҽҫҽр геройҙарының һҽм поэманың тҿп ҽһҽмиҽте тап шунда. (Слайд 21 

видеофильм)  

 

2- се проектты яҡлау. 

2 проектты сағыштырып ҡарайыҡ, икеһенең дҽ кульминацияһы 

булып нимҽ тора? 

 Ғаилҽ. 

  

Бҿгҿнгҿ ғаилҽ проблемаларының хҽл ителеше (Слайд 22) 

Ҧҙ хаталарын  аңлай 

алыуҙары 

Коллективтың роле 

Хеҙмҫттең роле  

Уртаҡ фекергҫ килеҧ 

Башҡа ғаилҫлҫрҙең булған мҭхҫббҫт 

йоғонтоҩо 

Дҫҧлҫт ҡоролошоноң йоғонтоҩо 

Бер-береҩен  ғҫфҧ итҫ 

алыуҙары 
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17. Карточкалар менҽн эшлҽү. 

Ғаилҽ темаһына ҡараған мҽҡҽлдҽрҙе тултырып яҙырға. 

18. Поэманың художестволы үҙенсҽлектҽре.  

Сюжеты, композицион ҡоролошо ҥҙенсҽлекле. 

Новеллизм – сюжетының ҿҙҿлҿп тороуы. 

Автор – лирик герой ҥҙе поэмала ҡатнаша, геройҙар менҽн бергҽ 

йҽшҽй, улар менҽн һҿйлҽшҽ. 

Лирик сигенеҥҙҽр. 

Диалогтар, монологтар. 

Риторик һорауҙар, риторик ҿндҽҥҙҽр, 

Тҿрлҿ һҥрҽтлҽҥ саралары (эпитеттар, метафоралар, метонимиялар 

һ.б.) 

19. Йомғаҡлау. 

– Был поэма  ни ҿсҿн ―Бала‖ тип атала ?  Унда нимҽ тураһында һҥҙ 

бара? Һеҙ шул турала нисек уйлайһығыҙ? 

–Бала тураһында, уның тормоштағы урыны тураһында. 

– Эйе, дҿрҿҫ. Шағир  ҥҙенең поэмаһында бала  темаһына мҿрҽжҽғҽт 

итеп, Зҽйнҽп менҽн Сҽйҙелдең ғаилҽһен һҥрҽтлҽй, улар тормошта, 

мҿхҽббҽттҽ ҙур һынау ҥтеп, бер-береһенҽ тоғро ҡалалар.  

Ниндҽй дҽҥер булыуына ҡарамаҫтан, ул 30-сы йылдармы, бҿгҿнгҿ 

кҿнмҿ, ғаилҽ мҽсьҽлҽһе йҽмғиҽттҽ иң кҿнҥҙҽк проблема булып ҡала. 

Тимҽк, ғаилҽ, уларҙың тормош сҽскҽһе булған балалар ҙа ниндҽй 

заман булыуына ҡарамаҫтан, йҽмғиҽтебеҙҙең хҽстҽрлеге һҽм тҽрбиҽһе 

ҡарамағында. Беҙҙең илебеҙҙҽ ғаилҽ тураһында закон бар, хҿкҥмҽтебеҙ 

ғаилҽ, балалар ҥҫтереҥ тураһында оло хҽстҽрлек кҥрҽ. Бҽлҽкҽй балалары 

менҽн ҿйҙҽ ултырған ҡатын-ҡыҙҙарға тҿрлҿ льготалар, аҡсалата тҥлҽҥҙҽр, 

―Ҽсҽлек даны‖ миҙалдары  бирелҽ. Башҡортостанда 2012 йыл ―Имен бала 

саҡ һҽм ғаилҽ ҡиммҽттҽрен нығытыу йылы‖ тип иғлан ителде. 

Дҫҧлҫт кимҫлендҫ закондар 

ҡабул итеҧ 

Ауыл хужалығын кҧтҫреҧ 

Динде пропагандалау 

Мҫктҫп, ғаилҫлҫрҙҫ тҫрбиҫ 

кимҫлен кҧтҫреҧ 

Йәккйййееенннш ғ Йҫш ғаилҫгҫ матди ярҙам 

кҧрҩҫтеҧ 

Телевидениеның кире йоғонтоҩон 

сиклҫҧ 

Балаларҙың ялын файҙалы итеп 

ойоштороу 

Дҭйҭм социаль идеологияның 

юҡлығы 
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20. Рефлексия 

– Поэма һеҙгҽ оҡшанымы?  Ни ҿсҿн?  Бҿгҿнгҿ кҿндҽ уның актуаллеге 

нимҽлҽ? (Уҡыусыларҙың яуаптары тҿрлҿсҽ булыуы мҿмкин) 

– Тормоштар ҥҙгҽрҽ тора, бер йҽмғиҽт икенсеһен алмаштыра: капитализм, 

социализм  шарттарын  ҥтеп, бҿгҿнгҿ кҿндҽ демократик  ил  тҿҙҿйбҿҙ. 

Ниндҽй генҽ йҽмғиҽттҽ йҽшҽһҽк тҽ, ҥҙгҽрмҽй, иҫкермҽй торған  ҡанундар, 

принциптар була. Улар бер йҽмғиҽттҽн икенсеһенҽ кҥсеп, мҽңгелек  

ҽхлаҡи  идеялар тип атап йҿрҿтҿлҽлҽр. Бындай ҡиммҽттҽргҽ инҽ: дуҫлыҡ, 

туғанлыҡ, ғаилҽ, бала, ата-ҽсҽ, Тыуған ил, туған тел, хеҙмҽт, мҿхҽббҽт, 

намыҫ.  Был тҿшҿнсҽлҽр һҽр ваҡытта ла ҥҙҙҽренең асылын юғалтмайынса, 

кешелек йҽмғиҽтенең  тҿп кҥрһҽткесе булып торалар. Улар бар икҽн – 

йҽмғиҽт матур, тҿҙҿк, ҽ улар булмаһа…   ҡот осҡос. Кҥҙ алдына килтереҥе 

лҽ мҿмкин тҥгел. Ғ. Сҽлҽм поэмаһының актуаллеге шунда: ул мҽңгелек 

идеяларҙы раҫлай. 

–  Сҽйҙел менҽн Зҽйнҽптең яҙмышын ҡабатламаҫ ҿсҿн нимҽ 

эшлҽргҽ була? (Уҡыусыларҙың яуаптары тҿрлҿ) 

Донъяны рухи  кҿс нығыраҡ ҥҙгҽртҽ. Һеҙ – буласаҡ атайҙар, ҽсҽйҙҽр. 

Ысын  атай һҽм ҽсҽй булыу ҿсҿн ошо поэманан ниндҽй һабаҡ алдығыҙ?   

Буласаҡ атайҙар, ҽсҽйҙҽр ниндҽй булырға тейеш? (Слайд 23) 

 

 
Ғ. Сҽлҽмдең 30-сы йылдарҙа яҙылған поэмаһы бҿгҿнгҿ кҿндҽ лҽ 

актуаль яңғырай. Шағир 30-сы йылдарҙа бҿгҿнгҿ, иртҽгҽһе һҽм килҽсҽк 

быуындар ҿсҿн ҽҫҽрҙҽр ижад иткҽн. Ғ.Сҽлҽм исеме ҽҙҽбиҽтебеҙ кҥгендҽ 

мҽңге балҡыр.  

21. Баһалау. 

22. Ҿйгҽ эш. Мини-инша яҙырға. ―Поэмала ғаилҽ, бала ҥҫтереҥ 

проблемалары‖   

  

Буласаҡ 
атай, 

ҫсҫйҙҫр 
ниндҫй 
булырға
тейеш?

Тормошта 
Сҫйҙел менҫн 

Зҫйнҫптең 
хаталарын 

ҡабатламаҥҡа

Ҧҙеңде рухи-
ҫхлаҡи яҡтан 
тҫрбиҫлҫргҫ

Ҫршитлеккҫ 
ҡаршы 
торорға
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―МҾХҼББҼТ ИЛЕНҼ СҼЙҼХҼТ‖ 

(ҒАЙСА ХҾСҼЙЕНОВТЫҢ ПАРСАЛАРЫНА КҤҘҼТЕҤ) 
 

Ҽделгҽрҽева З. Ф., 

Иҫке Ҡорос урта дҿйҿм белем биреҥ мҽктҽбе 
 

Маҡсат: Ғ. Хҿсҽйенов ижады аша мҿхҽббҽттең мҽңгелек йыр икҽнен 

иҫбат итеҥ, изге хис булыуын тҿшҿндҿрҿҥ. Сҽнғҽтле уҡыу һҽм һҿйлҽҥ 

кҥнекмҽлҽрен ҥҫтереҥ. Матур ҽҙҽбиҽткҽ ҡыҙыҡһыныу тҽрбиҽлҽҥ. 

Йыһазлау: Китаптары, проектор, компьютер, магнитофон, һҥрҽттҽр, 

шиғырҙар шҽлкеме. 

Дҽрес барышы: 

1. Ойоштороу моменты 

Ыңғай халҽт тыуҙырыу. 

Һаумыһығыҙ, һаумы ҽле, 

Ниндҽй йылы һҥҙ икҽн. 

Һҽр кҥңелде иретерлек, 

Һҽр кемгҽ лҽ ҥҙ икҽн. 

Берҽҥ ҽйтҽ танышына- 

-Туған, хҽйерле иртҽ! 

Ошо һҥҙҙҽн тыуған шатлыҡ 

Кҿнҿ буйына етҽ. 

- Ҡҽҙерле уҡыусылар! Беҙ һеҙҙең менҽн уҙған дҽрестҽрҙҽ мҿхҽббҽт  

тураһында бик кҥп ҽҫҽрҙҽргҽ  кҥҙҽтеҥ яһаған инек. Иҫкҽ тҿшҿрҿп китҽйек: 

ниндҽй ҽҫҽрҙҽр тураһында һҥҙ бара икҽн? (Ҡол Ғҽли*Ҡиссаи Йософ*, 

Сҽйф Сараи *Сҿһҽйел вҽ Гҿлдҿрсҿн*) 

Һҽм тағы ла һеҙгҽ Ғайса Хҿсҽйенов тураһында ла ҽйтеп ҥткҽн инем. 

Ҽ кем һуң ул Ғ. Хҿсҽйенов, нимҽ менҽн шҿғҿллҽнҽ? (яуаптар) 

- Ҽ нимҽ һуң ул парса? (Ул жанр булараҡ хикмҽтле йҿкмҽткеһе, 

йыйнаҡлығы, тапҡыр һҥҙлелеге менҽн айырылып тороусы ярым кҿйлҿ 

ҽҫҽр.(*Матурлыҡ*,*Сҽйер*, *Ғҥмер йомғағы*, *Шҽхес*,*Ҡар бҿртҿгҿ*). 

- Ғ. Хҿсҽйенов роман, повестарҙан тыш парсалар яҙыу оҫтаһы ла 

булыуын да  белдек. Ҽ бҿгҿн һеҙҙең менҽн, уның мҿхҽббҽт темаһына 

бағышланған парсаларына туҡталырбыҙ һҽм дҽресте сҽйҽхҽт рҽҥешендҽ 

ойошторорбоҙ. Беҙ уны *Мҿхҽббҽт иле* тип атарбыҙ. 

- Дҽфтҽрҙҽрҙе асабыҙ һҽм число, кҿн, теманы яҙып ҡуябыҙ. 

- Һеҙ ҿйҙҽ Ғ. Хҿсҽйеновтың парсаларын уҡып килергҽ тейеш инегеҙ. 

Хҽҙер бергҽлҽп уйланырбыҙ, анализ яһарбыҙ. Ҽ сҽйҽхҽткҽ беҙ йыр 

ҡанатына ултырып барырбыҙ. Ҽ уға ултырыр һҽм Мҿхҽббҽт иленҽ инер 

ҿсҿн, Мөхҽббҽт һҥҙенҽ асҡыс табарға кҽрҽк. Йҽгеҙ ҽле, бергҽлҽшеп 

уйлашайыҡ, ниндҽй һҥҙҙҽр йҽшеренде икҽн? 

(Матурлыҡ. Ҿмҿт. Хис. Ҽҙҽп. Бҽхет. Батырлыҡ. Ҽхлҽҡ. Тҥҙемлелек.) 
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- Эйе, Мөхҽббҽт һҥҙе тҽрҽн, киң мҽғҽнҽгҽ эйҽ. Һеҙ ҽйткҽн һҥҙҙҽр 

янына тоғролоҡ мҽғҽнҽһе лҽ һалынған. Һҽм беҙ быны Ғайса Хҿсҽйеновтың 

Хунза ҡҽҥеме тураһында яҙған парсаһынан белҽсҽкбеҙ. (Уҡыусы һҿйлҽҥе). 

- Эйе, ғаилҽлҽ тоғролоҡ булғанда ғына ғаилҽ лҽ татыу, йҽшҽҥ ҙҽ 

кҥңелле, ғҥмер ҙҽ оҙон була, -ти ҽҙип. 

Туҡталыш. *Мҿхҽббҽт – ул мҽңгелек йыр* 

Бер куплет йыр тыңлау.(Султанов Линар репертуарынан) 

- Йҽгеҙ ҽле, беренсе бҥлеккҽ иғтибар итҽйек, кем шиғыры менҽн 

башлана ул? 

О Мҿхҽббҽт! Аҙмы яҙмыштарҙы 

Донъя тамуғында яндырҙың. 

Аҙмы исемдҽрҙе кҥккҽ яҙып 

Мҽңгелек йыр итеп ҡалдырҙың. (М. Кҽрим) 

Мин бҿгҿн был шиғыр юлдарын юҡҡа ғына эпиграф итеп алманым, 

сҿнки уны Ғайса Хҿсҽйенов ҥҙе был бҥлектҽ ҡулланған. 

- Ғ. Хҿсҽйенов бик матур һҿйлҽмдҽр, ғалим һҽм аҡыл эйҽлҽренең 

фекерҙҽрен туплаған был бҥлеккҽ. 

Һеҙ уларҙы тапҡанһығыҙҙыр? 

(Мҿхҽббҽт – ул йҽшҽү элексиры.  Мҿхҽббҽт – ул йҽшҽүгҽ ҡанат). 

- Ҽ  Ғ. Хҿсҽйенов ҥҙе нимҽ ти? (проекторҙа) 

*Белгегеҙ килһҽ, Мҿхҽббҽтһеҙ хатта ҽҙҽбиҽт менҽн сҽнғҽт 

ҽҫҽрҙҽре лҽ юҡ, сҿнки Мҿхҽббҽтһеҙ уның моңо, йҽне юҡ. Йҿрҽк менҽн 

һҿйҿүһҿҙ донъяның йҽме, ҡото юҡ.* 

- Бына шуға кҥрҽ беҙ Мҿхҽббҽт тураһындағы ҽҫҽрҙҽрҙе яратып 

уҡыйбыҙ икҽн. 

*Донъя ҽҙҽбиҽте классикаһы бер-береһенҽ үлеп ғашиҡ булған  

йҽштҽр образы менҽн тулы*. 

- Бер-береһенҽ ғашиҡ булған йҽштҽр образдары. Кемдҽр улар? 

Ғ. Хҿсҽйенов кемдҽр тураһында һҥҙ алып бара? 

(Эзольда-Тристан. Ромео-Джульетта. Йософ-Зҿлҽйха.Таһир-Зҿһрҽ. 

Лҽйлҽ-Мҽжнҥн. Салауат-Ҽминҽ. Аҡйондоҙ-Мҽрҽһим). 

- Йософ, Зҿлҽйха - кемдҽр һуң улар? 

- Аҡйондоҙ, Мҽрҽһим – ниндҽй ҽҫҽр геройҙары? 

(М. Кҽрим *Оҙон-оҙаҡ баласаҡ*). 

(Ошо ҽҫҽрҙҽн ҿҙҿк). 

- Эйе, бындай геройҙарҙы һҽр кҥренекле ҽҫҽрҙҽ осратып  һоҡланырға 

мҿмкин. Сҿнки матур ҽҙҽбиҽтте лҽ Мҿхҽббҽт кҥтҽрҽ, Мҿхҽббҽт кҥркҽмлҽй. 

- Мҿхҽббҽт тураһында кҥпме мҽҡҽл-ҽйтемдҽре лҽ бар халыҡтың. Был 

хаҡта Ғ.Хҿсҽйенов кҥп фҽһемле фекерҙҽр туплаған. Ҽйҙҽгеҙ, уларға 

кҥҙҽтеҥ яһайыҡ һҽм ҥҙегеҙгҽ оҡшағандарын һайлап ҽйтерһегеҙ.(Яуаптар). 

-Ҽ Мҿхҽббҽт темаһына булған халыҡ йырҙары тураһында ниҙҽр ҽйтҽ. 

*Элек яҙмышының ауыр замандарында ла халыҡ ҥҙенең ҡайғы - 
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хҽсрҽтен,кҥргҽн ыҙа - михнҽттҽрен ғишыҡ уты менҽн кҿйҙҿрҿргҽ, йыр 

менҽн оноторға тырышҡан һҽм  йырлаған. Ошо йырҙы табып уҡыйыҡ ҽле: 

Сҽхрҽлҽргҽ сығып кем йҿрҿмҽй, 

Даръя ергҽ кҥңел иремҽй. 

Һҿйгҽн генҽ йҽрең тиңдҽр булһа, 

Донъя ауырлығы кҥренмҽй. 

- Ҽ хҽҙер сҽйҽхҽтебеҙҙе дауам итеп, бер  йыр тыңлап алайыҡ. (Ғ. 

Айзат *Беренсе  мҿхҽббҽт*) 

- Ниндҽй матур, кҥңелдҽргҽ ҥтеп инерҙҽй Мҿхҽббҽт йырҙары. 

- Эйе, уҡыусылар, беҙҙең кҿндҽрҙҽ ошондай матур  йырҙар йырлана  

икҽн –*Мҿхҽббҽтте мҽңгелек йыр* тимҽй, ни тиһең?! 

Т. *Мҿхҽббҽт – илаһи кҿс* 

-Ғ.Хҿсҽйенов был парсаһында Мҿхҽббҽт алдында хатта аллалар ҙа 

кҿсһҿҙ,ти. Бик ҥҙенсҽлекле риҥҽйҽт тҽҡдим итҽ.   (Уҡыусы һҿйлҽҥе) 

- Тимҽк, Мҿхҽббҽт менҽн ғҥмер итеш икелҽтҽ йҽшҽҥгҽ тиң. Һҽм 

нығынған мҿхҽббҽт ғишыҡ, никах, ғаилҽ, йола ҡанундары менҽн 

нығытыла, ҽхлаҡ принцибын ала. 

Т.*Ғишыҡ хаттары* 

- Хат элек-электҽн кешелҽрҙең аралашыу, хҽбҽрлҽшеҥ, бер-береһенҽ 

хистҽрен белдереҥ сараһы булған. Ғ. Хҿсҽйенов шулай икҽнен был 

парсаһында бик матур итеп бирҽ. Хат яҙыуҙың ҥҙ тҽртибе булыуын аңлата. 

*...Ниҙер булды, кҥҙем тҿшҿп йҿрҿгҽн шул ҡыҙыҡайға хат яҙырға 

булдым бит. Нисек баҙнат иткҽнмендер, ниндҽй  һҥҙҙҽр тапҡанмындыр. Ҽ 

ниндҽй һҥҙҙҽр тураһында ҽйтҽ икҽн Ғайса Хҿсҽйенов? 

**Донъяла иң яҡын кҥргҽн......сҽлҽм итеп кҥндерҽм** 

- Алға таба ниндҽй матур һҥҙҙҽр ҡуллана икҽн, кҥҙ тҿшҿрҽйек ҽле. 

**И йҽндҽремдең йҽнкҽйе........уттарға яҡ**(Компьютер) 

**Тал сыбыҡтай....был хатты** 

- Эйе, ғишыҡ хаттары тҽҥге саф мҿхҽббҽт яралғылары булып аҡ 

ҡағыҙға тҿшкҽн беренсе һҥҙ булыуы менҽн ҡиммҽт һҽм ғҽзиз. 

- Уҡыусылар, ҽ бҿгҿнгҿ кҿндҽ һеҙ хат алышаһығыҙмы, ҽллҽ телефон 

аша ғына һҿйлҽшҽһегеҙме? 

- Ҽ шулай ҙа мин һеҙгҽ ҥҙегеҙ менҽн сҽйҽхҽткҽ ғишыҡ хаттары ла 

алырға ҡушҡайным. 

(Хат уҡытыу-Ғҽфиҽтов, Ғайсин), 

- Парсалағы хаттар менҽн бҿгҿнгҿ хаттар араһында айырма бармы? 

(Яуаптар) 

- Ҽлбиттҽ, һеҙ белемлерҽк, компьютер, интернет аша һҿйлҽшҽ, 

яҙыша алаһығыҙ. Ҽ элек, ата-бабаларыбыҙ белем ала алмаған саҡтарында, 

хаттарҙы айырым кешелҽрҙҽн яҙҙырған, ҽ улар араһында шаяндары ла 

булған: 

*Уны һҿйҙҿң ни миңҽ, 

Быны һҿйҙҿң ни миңҽ. 
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Утыҙ кҥкҽй,ҿс һум аҡса 

Ярамаймы ни миңҽ - тип яҙған хат яҙа белеҥсе шҽкерт. 

Т.*Ҡуйын дҽфтҽренҽн* 

(йыр тыңлау- компьютерҙан С. Линар) 

- Һҽр кешелҽ ҥҙенең йҽшерен серен, ҡанатлы һҥҙҙҽрҙе, мҽҡҽл-ҽйтем, 

мҿхҽббҽт йырҙары яҙа торған блокнот йҽки дҽфтҽре була. Ул *Ҡуйын 

дҽфтҽре* тип атала. 

- Ғ. Хҿсҽйенов та *Ҡуйын дҽфтҽре* тигҽн парса ижад иткҽн. Ул унда 

бик матур фекерҙҽр ҽйтҽ. Уларҙың кҥбеһе ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙға ҡағыла. 

*Ҡатын-ҡыҙҙарҙың ҿс миҙгеле бар: ҡыҙ сағы, ҡатын сағы, ҡарсыҡ 

мҽле. Шуларҙың иң матур мҽле – ҡатын-ҡыҙ мҽле.* 

- Алға таба уҡып ҡарайыҡ ҽле. Бҿтҽ фекерҙҽр ҙҽ оҡшаймы һеҙгҽ? 

- Дҿрҿҫ, балалар, был миңҽ лҽ оҡшамай. Тимҽк, авторҙың бҿтҽ 

фекерҙҽре менҽн дҽ килешеп бҿтмҽнек. Тик бына береһен тағы ла бер 

тапҡыр иғтибар менҽн уҡып сығайыҡ ҽле.(Компьютерҙа) 

*…Ҡатын кешенең тҿп вазифаһы - йҽшҽүҙе дауам итеү, ир 

кешенеке - йҽшҽү. Ирҙҽр донъяла аҡыл тыуҙырырға тейеш, ҡатындар 

- бала*. Был һҥҙҙҽр менҽн килешҽһегеҙҙер, тип уйлайым. 

- Тимҽк, Ҡатын-ҡыҙ - ул усаҡты һҥндермҽй һаҡлаусы, ҽ ир-ат 

ғаилҽнең таянысы, тотҡаһы, туйындырыусыһы булырға тейеш. 

- Ҽммҽ, ҡыҙғанысҡа ҡаршы, донъяның Дон Жуандары ла бар бит 

ҽле. Ҽ кем һуң ул Дон Жуан? Ғайса Хҿсҽйенов был хаҡта бик сҽйер сюжет 

бирҽ. Тыңлайыҡ ҽле.  (уҡыусы һҿйлҽҥе - Айзат). 

- Был сюжетты онотмағыҙ, һҽр ваҡыт иҫегеҙҙҽ тотоғоҙ, тип киҫҽтҽ 

яҙыусы. 

- Һеҙҙең ундай тормошто, мҿхҽббҽтте ҡабул итмҽй, ғорур, тоғро, 

матур булып ҡалыуығыҙға иманым камил минең. Шул саҡта ғына ҡыҙҙар 

ер-йорт йҽме, ҽ егеттҽр-ил кҥрке буласаҡ. 

Т. *Кҿлҽмҽстҽр* 

- Мҿхҽббҽт темаһына кҿлҽмҽстҽр ҙҽ бик кҥп. Ғ. Хҿсҽйенов та 

уларҙың бер нисҽһенҽ туҡталып ҥтҽ. Һеҙгҽ уларҙың ҡайһылары оҡшаны? 

Ни ҿсҿн? (Ғамил). 

-Ҡҽҙерле уҡыусылар. Бына беҙ һеҙҙең менҽн һуңғы туҡталышҡа ла 

килеп еттек. Ҥткҽндҽрҙе тағы ла бер тапҡыр иҫлҽп, йомғаҡлап китҽйек. Ҽ 

йомғаҡты беҙ уның ижадындағы фекерҙҽр менҽн яһайыҡ. 

- Нимҽ ул Мҿхҽббҽт? 

- Мҿхҽббҽт – ул иң ҡайнар тойғоларҙың кҽттҽһе, – ти Ғ. Хҿсҽйенов. 

Компьютерҙағы һүҙҙҽргҽ иғтибар итеү. 

- Ни ҿсҿн ул кешене бҿтҽ йҽн эйҽһенҽн ҿҫтҿн? – ти. 

(...Сҿнки фҽҡҽт кеше генҽ бҿтҽ йҿрҽге, аҡылы, кҥңеле менҽн һҿйҽ 

алыусы мҿхҽббҽтле зат). 

- Иллҽ-мҽгҽр тормош бары мҿхҽббҽттҽн генҽ лҽ тормай, улай булһа, 

Мҿхҽббҽт һынлы Мҿхҽббҽттең дҽ ҡыҙығы, ҡҽҙере  китеҥен кҿт тҽ тор. 
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Ғ.Хҿсҽйеновтың парсаһында ғаилҽгҽ ҡарата ла ошондай һҥҙҙҽр, 

фекерҙҽр бар:*Мҿхҽббҽтһеҙ ғаилҽ - ғаилҽ тҥгел,* - ти автор һҽм халыҡ 

фекерен еткерҽ беҙгҽ: 

*Ирҙе ир иткҽн дҽ ҡатын, хур иткҽн дҽ ҡатын* һҽм шунда уҡ, бҽлки, 

киреһелер *Ҡатынды ҡатын иткҽн дҽ ир, хур иткҽн дҽ ир*. Кемделер 

маҡтағансы йҽки хурлағансы, ҥҙебеҙгҽ ныҡлабыраҡ ҡарайыҡ. 

Яҡшылыҡтың да, насарлыҡтың да башы, бҽлки, ҥҙебеҙҙҽлер*. 

- Был фекерҙе ҥҙебеҙгҽ килҽсҽккҽ девиз итеп алһаҡ ине. Ошоға ҿҫтҽп 

*Егеттҽр бына тигҽн ғаилҽ башлыҡтары, ҽ ҡыҙҙар-донъя йҽме, ҿйҙҿң ҡото 

булырһығыҙ* тигҽн телҽктҽ ҡалам. 

Тик шуны онотмағыҙ..*Асыу, ҥслҽшеҥ, кҿнлҽшеҥ мҿхҽббҽткҽ тҥгел, 

киреһенсҽ, нҽфрҽткҽ ҽйлҽнҽсҽк. Ҽ ул бҿтҿнлҽй икенсе хис*. 

- Уҡылғандарҙан, һҿйлҽгҽндҽрҙҽн сығып *Мҿхҽббҽт – ул мҽңгелек 

йыр* тип ҽйтҽ алабыҙмы, Ғ. Хҿсҽйенов бының менҽн хаҡлымы? 

- Эйе, автор хаҡлы, һҽм беҙ ғорур рҽҥештҽ ул алған Мостай Кҽрим 

шиғырынан ҿҙҿктҿ ҡабатлап китҽ алабыҙ. Шиғырҙы уҡытыу. 

- Уҡыусылар, ҽ ошо мҿхҽббҽтте ололап иҫкҽ алып ҥтелҽ торған кҿн 

бар. Ул ниндҽй кҿн һҽм ҡасан ҥткҽрелҽ (14 февраль - Валентин кҿнҿ- А. 

Айҙар) 

- Ошоноң менҽн сҽйҽхҽтебеҙ тамам. Ҡатнашыуығыҙ ҿсҿн рҽхмҽт. 

Мҿхҽббҽтле булығыҙ! 

- Беренсе ҿй эшен ғҥмерлеккҽ бирҽм. Мҿхҽббҽт тигҽн изге хистҽн 

мҽхрҥм булмағыҙ. Яратҡан йҽрҙҽрһеҙ ҡалмағыҙ. Парлы булығыҙ. 

- Ҡҽҙерле уҡыусылар, икенсе ҿй эше: Ҡатнаш никахтарға һеҙҙең 

мҿнҽсҽбҽтегеҙ тигҽн тема буйынса һҿйлҽшеҥгҽ ҽҙерлҽнеп килегеҙ. 

- Дҽрес аҙағында ҥҙебеҙҙең ижадҡа ла туҡталып ҥтҽйек: 

(уҡыусылар ижадын тыңлау) 

- Һеҙҙең йҽштҽ бар кеше лҽ шағир була, сҿнки  был ғҥмерегеҙҙең иң 

матур миҙгеле - мҿхҽббҽтле йҽшлектҽ йҽшҽҥ. 

- Һҽм мин дҽ бҿгҿнгҿ байрам хҿрмҽтенҽ ҥҙемдең һеҙҙең кеҥек саҡта 

яҙылған шиғырымды уҡып китҽм. 

Эй Мҿхҽббҽт, берсҽ беҙҙе 

Уттарҙа яндыраһың. 

Берсҽ кҿйрҽп ятҡан 

Кҥмергҽ ҡалдыраһың. 
 

Берсҽ осабыҙ кҥктҽ, 

Ҡоштар кеҥек талпынып. 

Берсҽ тҿшҽбеҙ ергҽ, 

Мҽңге ғашиҡ пар булып. 
 

Берсҽ йҿҙҽбеҙ диңгеҙҙҽ, 

Елкҽнле карап кеҥек. 

Бар донъяға ҡысҡыраһың, 
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Хыялый кеше кеҥек. 
 

Бына шундай кҿскҽ эйҽ, 

Барһына ла килҽ ул. 

Телҽйһең-телҽмҽйһеңме, 

Унһыҙ йҽшҽп булмай шул. 

 

 

НАЖИҼ ИГЕҘЙҼНОВАНЫҢ ―ҾЙРҾЛМҼК‖  

ХИКҼЙҼҺЕ БУЙЫНСА ЙОМҒАҠЛАУ ДҼРЕСЕ 
 

Шҽйхинурова З.Ф., 

Балтас районы  

2-се Иҫке Балтас урта мҽктҽбе  
 

Нажиҽ Игеҙйҽнованың “Ҿйрҿлмҽк” хикҽйҽһе буйынса 

йомғаҡлау дҽресенең технологик картаһы 

Маҡсат ҡуйыу блогы 

Маҡсат Шҽхси сифаттарҙы үҫтереү: 

ҽҙҽби ҽҫҽрҙе ҿйрҽнгҽндҽ ҥҙ аллы эш итеҥ кҥнекмҽһе, 

белем алыу процесына яуаплы, етди ҡараш булдырыу; 

ҽсҽйҙҽргҽ ҡарата  ихтирамлы, иғтибарлы, хҽстҽрле, 

рҽхмҽтле булыу; шҽфҡҽтлелек, кешелеклелек 

сифаттары тҽрбиҽлҽҥ. 

Предмет буйынса белем алыу: 

ҽҫҽрҙе анализлау аша тҿплҿ фекер йҿрҿтҿҥ, хис-

тойғоларын белдереҥ, аралашыу оҫталығына ҿйрҽтеҥ. 

Универсаль уҡыу эш тҿрҙҽрен үҙлҽштереү: 

белем-кҥнекмҽлҽрҙе ҥҙ аллы ҡуллана белеҥ; дҽрестҽ 

маҡсат ҡуйып, эштҽрҙе планлаштырыу; уҡытыусы, 

класташтар менҽн берлектҽ эшлҽп, ҡуйылған 

маҡсатты тормошҡа ашырыу; эштҽрҙе дҿрҿҫ баһалау.  

Планлаштырылған 

һҿҙҿмтҽ 

Шҽхси сифаттарҙы үҫтереү: аралашыу процесында 

кҽрҽкле һҥҙҙҽрҙе һайлау һҽм ҥҙ фекереңде еткереҥ 

ҿсҿн тейешле грамматик сараларҙы дҿрҿҫ, урынлы 

ҡулланыу; телмҽрҙе кҥҙҽтеҥ, уны ҥҙ-ара баһалау 

кҥнекмҽлҽрен булдырыу. 

Предмет буйынса белем алғанда ҽҫҽрҙең идея-

тематик йҿкмҽткеһен, башҡорт ҽҙҽби теленең этикет 

нормаларын ҥҙлҽштереҥ. 

Универсаль уҡыу эш тҿрҙҽрен үҙлҽштереү: 

белем-кҥнекмҽлҽрен ҥҙ аллы ҡуллана белергҽ; дҽрестҽ 

маҡсат ҡуйып, эштҽрҙе планлаштырырға; уҡытыусы, 

класташтар менҽн берлектҽ эшлҽп, ҡуйылған 

маҡсатты тормошҡа ашырырға; эштҽрҙе дҿрҿҫ 

баһаларға ҿйрҽнеҥ.  
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Инструменталь блок 

Дҽрес темаһы, 

класс 

Нажиҽ Игеҙйҽнованың ―Ҿйрҿлмҽк‖ хикҽйҽһе 

буйынса йомғаҡлау. 

VII  класс, 30 апрель 

Маҡсат 1. Хикҽйҽнең идея-тематик йҿкмҽткеһен ҥҙлҽштереҥ. 

2. Тасуири уҡыу, йҽнле һҿйлҽҥ телмҽрен ҥҫтереҥ. 

3. Уҡыусыларҙа шҽфҡҽтлелек, кешелеклелек 

сифаттары, ҽҙҽбиҽткҽ һҿйҿҥ тҽрбиҽлҽҥ. 

Дҽрес тҿрҿ Йомғаҡлау дҽресе 

Дҽреслек  Башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽте: Рус мҽктҽптҽренең 

7-се класында уҡыусы башҡорт балалары ҿсҿн 

дҽреслек. – Ҿфҿ: Китап, 2012. 

УМК                                           Мультимедиа проекторы, презентация, һҥрҽттҽр, Н. 

Игеҙйҽнова тормошона, ижадына арналған кҥргҽҙмҽ. 

Дҽрес конспекты 

Уҡытыусы эшмҽкҽрлеге Уҡыусылар эшмҽкҽрлеге 

“Психологик атмосфера” ситуацияһы тыуҙырыу 

-Һаумыһығыҙ, балалар! Тышта шундай 

йҽмле, тыныс. Беҙҙҽ башҡорт ҽҙҽбиҽте 

дҽресе. Ҽйҙҽгеҙ, дҽресте башлап, ҥҙебеҙгҽ 

кҿс, дҽрт ҿҫтҽйек, уңыштар телҽйек.  

Башланып китте дҽрес, 

Беҙ матур ултырабыҙ! 

Дҥртле, бишле билдҽлҽрен  

Кҿн һайын арттырабыҙ! 

Белемдҽрен актуаллҽштереү 

-Беҙ ҥткҽн дҽрестҽрҙҽ ҽҙҽбиҽт, уның тҿрҙҽре, 

бурыстары, маҡсаты, Ҽҙҽбиҽт йылы 

тураһында һҿйлҽшкҽйнек. Ҽ бҿгҿнгҿ дҽрестҽ 

ҽҙҽби ҽҫҽрҙҽр нимҽгҽ кҽрҽк, улар беҙҙе 

нимҽгҽ ҿйрҽтҽ тигҽн һорауҙарға яуап 

эҙлҽрбеҙ. 

Уңыш ситуацияһы тыуҙырыу 

-Уҡыу еңел эшме, балалар? 

-Тҿрлҿ фекерҙҽр яңғыраны. Ысынлап та, 

уҡыу тырыштар, уңғандар ҿсҿн еңел бирелҽ. 

Ҡайһы саҡта уҡыу – энҽ менҽн ҡойо ҡаҙыу 

ул. Ҽгҽр дҽрескҽ ҽҙерлҽнеп йҿрҿһҽгеҙ, кҥңел 

һалып уҡыһағыҙ, уңыштарға ирешеп була. Ҽ 

һеҙ ҥҙегеҙ ҿсҿн бҿгҿнгҿ дҽрескҽ ниндҽй баһа 

ҡуйыр инегеҙ, һайлап, ситкҽ алып ҡуйығыҙ! 

Уҡыусылар ҥҙ фекерҙҽрен 

белдерҽ. 

 

 

Уҡыусылар, ҥҙҙҽренең дҽрескҽ 

ҽҙерлеген, мҿмкинселектҽрен 

кҥҙаллап, баһа ҡуя.    

Ҿйгҽ эште тикшереү 

-Ҥткҽн дҽрестҽрҙҽ беҙ ниндҽй ҽҫҽр 

менҽн таныштыҡ? 

 

 

 

-Ҿйгҽ һеҙгҽ тҿрлҿ кимҽлдҽге эштҽр 

тҽҡдим ителгҽйне. Ҽйҙҽгеҙ, 

уларҙың ҥтҽлешен тикшерҽйек. 

-Беҙ ҥткҽн дҽрестҽ яҙыусы Нажиҽ  апай 

Игеҙйҽнованың ―Ҿйрҿлмҽк‖ тигҽн 

хикҽйҽһен уҡыныҡ. 

 

Презентация, һҥрҽттҽр, кҥргҽҙмҽ 

материалдары ҡулланыла. 

I тҿркҿмгҽ һҥҙ бирелҽ. 

А) 1-се уҡыусы. 



129 

 

Һҥҙҙе беренсе тҿркҿмгҽ бирҽйек. 

Тҽрҽн йҿкмҽткеле, тетрҽндергес 

хикҽйҽнең авторы кем һуң?  

 

 

-Кемдҽр ҿсҿн ишеткҽндҽре яңылыҡ 

булды? Ниндҽй һорауҙар бар? 

 

 

-Яҡшы, уҡыусылар! Хикҽйҽне 

анализлағанда тҿп герой ҿйрҿлмҽк 

менҽн 2 тапҡыр осраша, тип 

билдҽлҽнек. Ҽйҙҽгеҙ, Нуриҙҽ 

ҽбейҙең ҿйрҿлмҽк менҽн тҽҥге 

осрашыуы һҽм  кҿрҽше тураһында 

һҿйлҽп бирҽйек. 

 

 

-Шулай итеп, Нуриҙҽ ҽбей 

кҥптҽрҙең ҡотон алған ҿйрҿлмҽкте 

еңҽ. Ҽбейҙең иҫҽн ҡалыуына 

нимҽлҽр сҽбҽпсе була һуң? 

-Был хҽлдҽн һуң колхозда ни 

эшлҽйҙҽр? 

-Ни ҿсҿн бҿтҽһе лҽ ошо 

ҿйрҿлмҽктҽн  ҡурҡа һуң?  

-Хикҽйҽлҽ ҿйрҿлмҽккҽ ниндҽй 

ҡылыҡһырлама бирелҽ? Ҿйҙҽ 

ҽҙерлҽп килгҽн эште тикшерҽйек 

ҽле. 

-Дҿрҿҫ! Ҽ нимҽ менҽн сағыштыра 

ҿйрҿлмҽкте яҙыусы? 

- Тормошонда Нуриҙҽ ҽбейгҽ тағы 

ла бер  һҽм һуңғы тапҡыр ошо 

ҿйрҿлмҽк менҽн осрашырға яҙа. 

Был осрашыу тураһында нимҽлҽр 

һҿйлҽй алырһығыҙ? 

-Ни ҿсҿн ҽбей ошондай аҙым яһай? 

Нажиҽ Игеҙйҽнова 1946 йылдың 1 

сентябрендҽ Ҡыйғы районының Абзай 

ауылында тыуа. Мҽктҽпте тамамлағас, 

Ҿфҿгҽ килеп, Башҡорт дҽҥлҽт 

университетында башҡорт 

филологияһы буйынса белем ала.   

2-се уҡыусы. Ул ―Һҽнҽк‖, 

―Башҡортостан ҡыҙы‖, ―Ағиҙел‖ 

журналдарында эшлҽй. Уның ижад 

емештҽре араһында ―Таныш булайыҡ‖, 

―Еҫле һабын‖, ―Исемем матур икҽн‖, 

―Яҡты хыял‖, ―Кҿндҽш‖, ―Тҽҡдир‖ 

китаптары бар. 

3-сҿ уҡыусы. Ҽ мин интернет 

селтҽренҽн Нажиҽ апай Игеҙйҽнованың 

ижадын лайыҡлы баһалағандарын 

белдем. Ул ―Башҡортостандың 

атҡаҙанған мҽҙҽниҽт хеҙмҽткҽре‖ 

исеменҽ лайыҡ була. Шундай хикҽйҽ 

яҙған ҽҙибҽгҽ белмҽй бирелмҽгҽн 

маҡтаулы исем. 

Уҡыусылар ҡулдарын кҥтҽрҽ, һорауҙар 

бирҽ. 

 

II тҿркҿмгҽ һҥҙ бирелҽ. 

Б)Уҡыусылар Нуриҙҽ ҽбейҙең йҽш 

сағын, утындан ҡайтҡан сағында 

ҿйрҿлмҽк менҽн тҽҥге осрашыуын, улар 

араһындағы кҿрҽште тасуирлай. Был 

эпизод буйынса һығымталар яһала. 

Аҙаҡ иптҽштҽре һҿйлҽҥселҽрҙең 

телмҽренҽ баһа бирҽ, хаталарын тҿҙҽтҽ. 

- Уны Хатмулла ҡарт ҥлемдҽн ҡотҡара.  

-Нуриҙҽ ҽбей балалары хаҡына 

Хоҙайҙан ҡотҡарыуын ҥтенҽ, ялбара. 

-Ҿйрҿлмҽктҽн нисек тҽ булһа 

ҡотолорға уйлайҙар. 500-600 метр 

алыҫлыҡта йырын йыралар, тик йылға 

юлын ҥҙгҽртмҽй, һаман да элекке 

юлынан ағыуын белҽ.  

-Кешелҽр ҿсҿн был ҿйрҿлмҽк кҥп 

ҡайғы, хҽсрҽт килтерҽ. Унда элек тҽ 

батыусылар була. Былтыр колхоз 

бейҽһен йота. Быйыл йҽй ситтҽн килгҽн 

йҽш егет батып ҥлҽ.  

В)III тҿркҿмдҿң ҿйгҽ бирелгҽн эше 
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тикшерелҽ.(266 – сы бит) 

Хаяһыҙ ҿйрҿлмҽк, ҡорбанын аңдыған 

йыртҡыс һымаҡ, тын ғына ята.   

-Нажиҽ Игеҙйҽнова апай ҿйрҿлмҽкте 

аждаһа менҽн сағыштыра. 

В)Уҡыусылар Нуриҙҽ ҽбейҙең 

ҿйрҿлмҽк менҽн икенсе осрашыуы – 

геройҙың һҽлҽкҽте тураһында һҿйлҽй. 

Иптҽштҽре һҿйлҽҥселҽрҙең телмҽренҽ 

баһа бирҽ, хаталарын тҿҙҽтҽ. 

- Нуриҙҽ ҽбей башҡаса яҡты донъяла 

йҽшҽҥ юлын тапмай. 

Ҽҫҽрҙе анализлау.Уҡыу мҽсьҽлҽһен ҡуйыу 

-Хикҽйҽлҽ нимҽ тураһында һҥҙ 

бара? 

 

-Автор ҽҫҽрҙҽ, һеҙҙеңсҽ, ниндҽй 

проблемалар кҥтҽрҽ? 

 

-Хикҽйҽлҽ Нуриҙҽ ҽбей 

тормошонда ҿйрҿлмҽк менҽн 

ике тапҡыр осраша, тип 

билдҽлҽнек. Беренсе осрашыу – 

уның йҽш сағында, ҽ икенсеһе – 

ҡартлыҡта. Был осрашыуҙар 

бер-береһенҽн нимҽ менҽн 

айырыла? Ҽйтелгҽндҽрҙҽн 

сығып, ҥҙебеҙ уҡыу мҽсьҽлҽһен 

ҡуйып ҡарайыҡ. 

 

-Шулай итеп, мҽсьҽлҽ ҡуйылды.  

Нимҽ һуң ул тормоштағы 

ҿйрҿлмҽк?     

-Хикҽйҽлҽ беҙ йылғалағы ҿйрҿлмҽк менҽн 

бҽйле ваҡиғалар тураһында белдек.  

- Йылғалағы ҡурҡыныс ҿйрҿлмҽктең 

кешелҽргҽ кҥп бҽхетһеҙлек килтереҥе 

яҡтыртыла.  

 

Уҡыусылар парҙарға бҥленеп эште ҥтҽй. Ҥҙ 

фекерҙҽрен белдереп,  уҡыу мҽсьҽлҽһен 

билдҽлҽй. 

-Нимҽ һуң ул ҿйрҿлмҽк?  

-Ни ҿсҿн хикҽйҽ ―Ҿйрҿлмҽк‖тип атала? 

-Ҿйрҿлмҽк аша Нажиҽ апай Игеҙйҽнова 

беҙгҽ ни ҽйтергҽ уйланы икҽн? 

Уҡыусылар ҡуйған ошо мҽсьҽлҽлҽрҙе 

дҿйҿмлҽштереп, улар яуап таба алмаған 

һорау – мҽсьҽлҽ һайлап алына. 

-Нимҽ һуң ул тормоштағы ҿйрҿлмҽк?     

Уҡыу мҽсьҽлҽһен сисеү 

-Ҽйҙҽгеҙ, бергҽлҽшеп уны сисеҥ 

юлдарын билдҽлҽйек. Бының 

ҿсҿн беҙ ни эшлҽргҽ, нимҽне 

асыҡларға тейешбеҙ? 

Бергҽлҽшеп эш планын тҿҙҿйҿк. 

1) Нуриҙҽ ҽбей образына 

ҡылыҡһырлама бирҽйек, 

2) Нуриҙҽ ҽбейҙең ни ҿсҿн ҡҽҙере бҿтҿү 

сҽбҽптҽрен асыҡлайыҡ, 

3) Нуриҙҽ ҽбейҙең һуңғы аҙымын 

баһалайыҡ. 

4) Тормоштағы ҿйрҿлмҽк нимҽне 

аңлата? 

Ял минуты 

Ғҽмҽли эштҽр башҡарыу. 

-Һеҙ нисек уйлайһығыҙ, алда 

торған мҽсьҽлҽне сисеҥ ҿсҿн 

-1 – 3 – сҿ эштҽрҙе тҿркҿмдҽргҽ бҥленеп 

эшлҽһҽк, еңел һҽм шҽберҽк булыр. 

Уҡыусылар тҿркҿмдҽрҙҽ эшлҽй.  
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нимҽ, нисек эшлҽҥ отошло? 

-Мин һеҙҙең фекергҽ ҡушылам. 

Эштҽрҙе һҽр тҿркҿм һайлап 

алһын, аҙаҡ бергҽлҽп 

тикшерербеҙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Һығымта яһау. 

-Беҙ ҥҙебеҙ ҡуйған уҡыу 

мҽсьҽлҽһенҽ яуап таба 

алдыҡмы?  

-Тимҽк, автор ҿйрҿлмҽк аша 

нимҽне һҥрҽтлҽгҽн? 

-Ҽҫҽрҙең идеяһы ниндҽй 

юлдарҙа сағыла? Табып уҡып 

кҥрһҽтегеҙ!  

-Беҙҙең кҿндҽрҙҽ ошондай хҽл-

ваҡиғалар осраймы? 

-Балалар, ҽ һеҙҙең хикҽйҽне 

нисек тамамлағығыҙ килҽ? 

Н. Игеҙйҽнова ижады 

тураһында уҡытыусының 

йомғаҡлау һүҙе. 

Н. Игеҙйҽнова -– бҿйҿк ҡҽлҽм 

оҫтаһы. Ул халыҡтың кҥңел 

торошон, уның проблемаларын, 

булмышын тҽрҽн аңлаған 

яҙыусы. 

1. Нуриҙҽ ҽбей – хикҽйҽнең тҿп геройы. 

Аҡыллы, тырыш, уңған кеше. Бала сағынан 

кҥп ауырлыҡтар кисерҽ. Шҽхси 

тормошонан уңған, тип ҽйтеп булмай. 

Шуға кҥрҽлер 4 балаһын бҿтҽ кҿсҿн һалып, 

ел-ямғыр тейҙермҽй ҥҫтерҽ. Балаларын 

тигеҙ ҡарап ҥҫтерҽ. Ғҥмерендҽ осраған 

кҽртҽлҽрҙе балалары хаҡына намыҫ менҽн 

еңеп сыға. Тик ҡартлығында, ҥҙ балалары 

тарафынан йҽберлҽнгҽс, ул таяныс тапмай, 

юғалып ҡала. Бер кемгҽ лҽ кҽрҽге ҡалмағас, 

Нуриҙҽ ҽбей элек ҥҙе ҥк еңгҽн ҿйрҿлмҽккҽ 

ташлана. 

2. Нуриҙҽ ҽбейҙең ҡҽҙере бҿтҽ. Балалары 

уны тҿрлҿсҽ йҽберлҽй. ―Эйҽһеҙ эт кҿнҿндҽ 

йҿрҿтҿҥҙҽре ҿсҿн балаларына ҥпкҽһе ҙур. 

Яҡты донъяла бер генҽ кҿн дҽ, бер генҽ 

сҽғҽт тҽ йҽшҽгеһе килмҽй…‖ тип асыҡлай 

автор.Ҽбейҙе Фҽриҙҽ лҽ, Сҽғиҙҽ лҽ, Сҽғит 

тҽ һыйҙырмай. Хҽҙер ул ҡартайҙы, бер 

нимҽ лҽ эшлҽй алмай. Унан балаларына 

кҥстҽнҽс тҽ, мал да, аҡса ла элҽкмҽй. 

Ҽбейҙең кҿсҿ лҽ, һаулығы ла юҡ. Ҽ 

балалары ҡаты бҽғерле, шҽфҡҽтһеҙ. 

Ҥҙҙҽрен ҡарап ҥҫтергҽн ҽсҽлҽре – улар ҿсҿн 

артыҡ мҽшҽҡҽт, кҽрҽкмҽгҽн кеше. 

3. 1) Беҙ  Нуриҙҽ ҽбейҙең был аҙымын 

дҿрҿҫ, тип тапмайбыҙ. Уға ҡарттар йорто, 

ул ҥҙе ҽйткҽнсҽ, тҿрмҽ булмаҫ ине. Унда ул 

тыныс йҽшҽҥ урыны, йылы тҥшҽк, яҡшы 

ҡараш табыр ине. 

2) Ҡарттар йорто, ҽлбиттҽ, ҽбейҙең ҿйҿнҽ 

етмҽҫ ине. Тик Нуриҙҽ ҽбей һуңғы кҿнҿнҽ 

тиклем бында йҽшҽр ине.  

-Хикҽйҽлҽ йылғалағы ҿйрҿлмҽк аша Нажиҽ 

апай Игеҙйҽнова тормоштағы бҽхетһеҙлек, 

ҡайғы, трагедияны һҥрҽтлҽгҽн. 

-Нуриҙҽ ҽбейгҽ янында ярҙам итерҙҽй кеше 

булмауы аяныс. Шуның ҿсҿн дҽ ул  

тормошондағы ―ҿйрҿлмҽк‖тҽн ҡотолоу 

юлын тапмай. Киреһенсҽ, ауыр яҙмышынан 

ҿйрҿлмҽккҽ буйһоноу юлын һайлай. 

Уҡыусылар текстан ҿҙҿктҿ табып уҡып 

ишеттерҽ, ҥҙ фекерҙҽрен белдерҽ. 

Уҡытыусы балаларҙың эшмҽкҽрлеккҽ 

булышыусы сифаттарын, уҡыусылар бер-
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-Ҽ был ҽҫҽр беҙҙе нимҽгҽ 

ҿйрҽтҽ, ҽйҙҽгеҙ, һығымта яһап 

ҡарайыҡ! 

-Беҙгҽ лҽ тормоштағы ошондай 

―ҿйрҿлмҽк‖тҽрҙҽн ҡурҡмаҫҡа, 

унан ҡотолоу юлдарын 

бергҽлҽп табырға ҿйрҽнергҽ 

кҽрҽк. Тормош юлдары 

ҡатмарлы, һикҽлтҽле. Унда 

хикҽйҽлҽге кеҥек ҿйрҿлмҽктҽр 

осрар ҽле, балалар. Уны 

ышаныслы, ярҙамсыл кешелҽр 

янда булғанда, татыу, берҙҽм 

булғанда еңеп сығып була. 

Шуны онотмайыҡ: беҙ бер-

беребеҙгҽ кҽрҽкбеҙ. Бер генҽ 

йылы һҥҙ ҙҽ кешегҽ йҽшҽҥ кҿсҿ 

ҿҫтҽй. Нуриҙҽ ҽбейгҽ йылы һҥҙ, 

һҽйбҽт ҡараш, иғтибар етмҽне 

бит. Ҿйрҿлмҽк кешелҽрҙҽн 

кҿслҿрҽк, аяуһыҙыраҡ булып 

сыҡты.Тормош ҿйрҿлмҽктҽренҽ 

бергҽлҽшеп ҡаршы торайыҡ! 

береһенең яуаптарын тыңлап, ыңғай, яҡшы 

яҡтарын билдҽлҽй. 

-Гҽзит-журнал биттҽрендҽ, телевидениела 

ошоға оҡшаш хҽлдҽр тураһында ваҡиғалар 

яҡтыртыла. Бындай хҽбҽрҙҽрҙе ишетеҥе 

бик ауыр. 

-Нуриҙҽ ҽбейҙең яҙмышын кҥңелһеҙ 

тамамламаҫ инем. Ҽбейҙең балалары, 

хаталарын аңлап, ҽсҽйҙҽренҽн ғҽфҥ ҥтенһен 

ине, һҽм улар бергҽлҽшеп татыу ғына 

йҽшҽп китһендҽр ине. 

-Ҽ мин йыраҡ Владивостоктағы малайы 

Фҽрит кҥсенеп ҡайтһын ине, ул Нуриҙҽ 

ҽбейҙе ҡараһын ине, тип тамамлар инем. 

-Ҽбейгҽ ҡарттар йортонда ла ҡыйын 

булмаҫ ине. Изге йҿрҽкле кешелҽр ерҙҽ кҥп 

бит.  Улар ҽбейгҽ ярҙам итер ине.  

Ҽҫҽр шҽфҡҽтлелеккҽ, кешелеклелеккҽ 

ҿндҽй. ―Ҿйрҿлмҽк‖ хикҽйҽһендҽге Нуриҙҽ 

ҽбей беҙҙе, кешелҽрҙе, бер-беребеҙгҽ 

иғтибарлы, ихтирамлы, шҽфҡҽтле булырға, 

ҽсҽйҙҽрҙе ҡҽҙерлҽргҽ саҡырыусы герой 

булып беҙҙең хҽтерҙҽ ҡала. 

Рефлексив анализ, баһалау этабы 

Дҽрес этаптары, ҡуйылған 

мҽсьҽлҽ иҫкҽ тҿшҿрҿлҽ. 

-Һеҙ дҽрес башында ҥҙегеҙгҽ баһа 

ҡуйғайнығыҙ. Ҽ хҽҙер, дҽрестҽге 

эшмҽкҽрлегегеҙҙе анализлап, тағы 

баһалағыҙ. Ике баһағыҙ тап 

килдеме? 

Ни ҿсҿн тап килмҽне? Ни ҿсҿн тап 

килде? 

-Ҽ хҽҙер дҽресте баһалағыҙ! 

Уҡыусылар ҥҙҙҽре һығымта 

яһай:миңҽ…оҡшаны; мин… аңланым; 

мин…белдем. 

Ҿйгҽ эш биреү 

-Беҙ бҿгҿн шҽфҡҽтлелек, намыҫлылыҡ, изгелек тураһында 

һҿйлҽштек. Һеҙгҽ ошо тҿшҿнсҽлҽр менҽн бҿйле тҿрлҿ эштҽр 

тҽҡдим итҽм. Һеҙ ҿйҙҽ, ҥҙегеҙҙең мҿмкинселегегеҙгҽ, 

телҽгегеҙгҽ, эштең ауырлығына ҡарап һайлап, уны ҥтҽп 

килегеҙ. 

1 – се эш.Туғандарға, ата-ҽсҽйеңҽ ихтирам, мҿхҽббҽт 

тураһында  мҽҡҽлдҽр, ҽйтемдҽр ҽҙерлҽп килегеҙ. 

 2 – се эш. Һеҙ автор булһағыҙ, хикҽйҽне нисек тамамлар 

инегеҙ? Һҿйлҽргҽ ҽҙерлҽнегеҙ! 

 3 – сҿ эш. Хикҽйҽ буйынса берҽй эпизодҡа һҥрҽт, 

иллюстрация  эшлҽгеҙ. 
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ТАМЫРЫ НЫҠ АҒАС 

(3-5-се кластар ҿсҿн кластан тыш сараның сценарийы) 
 

Нҽбиуллина Р.Ф., 

Октябрьский ҡалаһы  

«10-сы  урта дҿйҿм белем биреҥ мҽктҽбе» 
 

1. Балаларҙа башҡорт халҡының боронғо йола, ғҿрҿф-

ғҽҙҽттҽренҽ, ғаилҽ традицияларына ҡыҙыҡһыныу уятыу.  

2. Уҡыусыларҙы эҙлҽнеҥ эштҽренҽ йҽлеп итеҥ. Быуындар 

бҽйлҽнеше, исемдҽр, уларҙың килеп сығышы, ҽһҽмиҽте тураһында 

кҥҙаллауҙы тҽрҽнҽйтеҥ.  

3. Рҽсимҽ Ураҡсинаның шиғырҙарын тормош менҽн бҽйлҽргҽ, 

сығыш яһарға ҿйрҽтеҥ. Уҡыусыларҙың тел байлығын арттырыу.   

4. Уҡыусыларҙың һҿйлҽҥ телмҽрен, шиғырҙар, йырҙар, 

таҡмаҡтар, хикҽйҽлҽр аша башҡорт һҥҙҙҽренең мҽғҽнҽлҽренҽ иғтибарын, 

ҡыҙыҡһыныуын, тасуири ятлау кҥнекмҽлҽрен ҥҫтереҥ.  

5. Ҥҙ ғаилҽң менҽн ғорурланыу хисе, Башҡортостандың ҥткҽненҽ, 

ҿлкҽндҽргҽ, башҡорт теленҽ ихтирам, хҿрмҽт, уйындар, йомаҡтар, 

һанашмаҡтар, бейеҥ һҽм йыр аша башҡорт халыҡ ижадына, мҽҙҽниҽтенҽ 

һҿйҿҥ тҽрбиҽлҽҥ, башҡорт теленҽ ғорурлыҡ тойғоһо уятыу. 

Техник саралар һҽм йыһазландырыу: шҽжҽрҽлҽр, гербтар, 

девиздар, ҡурай, ҡумыҙ, магнитофон, DVD караоке, ―Ҡурай моңо‖ 

аудиояҙмаһы, таҫтамалдар, сигеҥҙҽр, биҙҽнеҥ ҽйберҙҽре, һандыҡ, яулыҡтар, 

милли кейемдҽр, шҽжҽрҽ тураһында китаптар, шҽжҽрҽлҽр кҥргҽҙмҽһе, 

костюмдар, компьютер, презентация материалдары, интерактив таҡта, 

мультимедиа проекторы,  магнитофон, һандыҡ.  

Сарала ҡулланылған методтар: кҥрһҽтеҥ-аңлатыу, эҙлҽнеҥ. 

Сарала ҡулланылған алымдар: ҽңгҽмҽ, һорау-яуаптар, таҡмаҡтар, 

йырҙар, бейеҥҙҽр, уҡыусыларҙың тасуири уҡыуы, ИКТ ҡулланыу, 

уҡыусыларҙың алдан шҽжҽрҽ тҿҙҿҥе, бармаҡ уйыны, сюрприз моменты, 

ижади эш. 

Предмет буйынса һҿҙҿмтҽлҽр: Шҽжҽрҽ тҿҙҿҥҙең тҽрбиҽҥи ҽһҽмиҽте 

тураһында ҿҫтҽлмҽ мҽғлҥмҽттҽр биреҥ. Уҡыусыларҙың быуындар 

бҽйлҽнеше тураһында белемдҽрен камиллаштырыу. 

Метапредмет буйынса һҿҙҿмтҽлҽр: сарала ҡуйылған маҡсатты 

аңлау, уны тормошҡа ашырырға тырышыу, ҽҙҽбиҽттҽн, фҽнни-популяр 

мҽҡҽлҽлҽрҙҽн, белемде арттырырҙай материлдарҙы, кҽрҽкле мҽғлҥмҽтте 

таба алыу, башлаған эшеңде аҙағына еткерҽ белергҽ ҿйрҽнеҥ, белгҽн һҽм 

ҿйрҽнгҽн мҽғлҥмҽттҽрҙе тормош менҽн бҽйлҽй белеҥ, һорауҙарға яуап 

биреҥ, ҥҙ белемеңде тҽрҽнҽйтеҥ.  

Шҽхси һҿҙҿмтҽлҽр: башҡорт халҡының ғҿрҿф-ғҽҙҽттҽрен, ғаилҽ 

традицияларын тҽрҽнерҽк ҿйрҽнеҥ; ҽҙҽби ҽҫҽрҙҽрҙе тулыһынса һҽм 

эмоциональ ҡабул итҽ белергҽ ҿйрҽтеҥ. 
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Предмет-ара бҽйлҽнеш: Башҡортостан тарихын һҽм мҽҙҽниҽтен 

ҿйрҽнеҥ, туған телебеҙҙең матурлығын аңлау. 

Принциптар: фҽннилек, теория һҽм практика берлеге, эҙмҽ-

эҙлеклелек, коммуникатив. 

Яңы термин-тҿшҿнсҽлҽр: быуын, рух ҥҫеше, ынйы, изге ҡомартҡы,  

доға.  

Ҽҙерлек эштҽре: шиғырҙар ятлау, йырҙар һҽм бейеҥҙҽр ҿйрҽнеҥ, 

ғаилҽ шҽжҽрҽһен ҿйрҽнеҥ һҽм тҿҙҿҥ, ата-ҽсҽлҽр менҽн видеосюжеттар, 

плакаттар ҽҙерлҽҥ, залды биҙҽҥ, Милли мҽҙҽниҽт ҥҙҽгенҽ сҽйҽхҽт. 

Ҡулланылған ҽҙҽбиҽт: 

1. ―Башҡортостан уҡытыусыһы‖ (№1, 2007),  

2. ―Ребенок в детском саду‖ (№4, 2008). 

3. ―Тҽрбиҽ‖ (№5, 2008),  

4. Аралбаев Ҡ. Шҽжҽрҽ: Шиғырҙар [Текст] /К. Аралбаев//. 

Башҡортостан уҡытыусыһы. 2007, № 1. – 40 б. 

5. Гомҽр Саттар-Мулиленең ―Татар исемнҽре ни сҿйли?‖ китабы. 

6. Знаешь ли ты свои корни? Научно-методическое пособие по 

подготовке и проведению народного праздника «Шежере байрамы» 

[Текст] – Уфа: Белая река, 2006. – 64 с. 

7. Ярмуллин А. Шҽжҽрҽ байрамын ҽҙерлҽҥҙҽ ҡулланма ҽҙҽбиҽт 

[Текст]  / А. Ярмуллин //Аманат. 2007. – № 3. – 9 б. 

Һылтанмалар: 
1. bishaul.ru›bairamdar/15-sh1241zh1241r1241-bajram-… 

2. buraevo.net›foto/317…bayramy.html 

3. libstr.ru›node/184 

Ҡатнашалар: 

1. 3-5-се класс уҡыусылары. 

2. Ҡыҙ (уҡыусы бала). 

3. Олатай (уҡыусының олатаһы). 

4. Уҡыусыларҙың ата-ҽсҽлҽре, олатай-ҿлҽсҽйҙҽре. 

5. Алып барыусы. 

6. ―Нарыштау‖ гҽзите корреспонденты Фҽхрҽзова Гҿлфирҽ. 

Сараның ҡыҫҡаса аннотацияһы (54-61 минут): 

1. Психологик инеш. (3 минут) 

1.1. Психологик кҽйеф шарттары булдырыу. Уңыш ситуацияһы 

тыуҙырыу. 

2. Байрамға мотивация.(1 минут) 

2.1. Шиғыр уҡыу. 

3. Сараның маҡсатын, йҿкмҽткеһен булдырыу. 

Актуаллҽштереү. (3 минут) 

3.1. Башҡарыласаҡ эштҽрҙе кҥҙаллау.  

3.2. Ҡатнашыусылар менҽн таныштырыу. 

4. Ғҽмҽли эштҽр.(35-40 минут) 

http://bishaul.ru/
http://bishaul.ru/bairamdar/15-sh1241zh1241r1241-bajram-scenarij-prazdnika.html
http://buraevo.net/
http://buraevo.net/foto/317-sh1241zh1241r1241-bayramy.html
http://libstr.ru/
http://libstr.ru/node/184
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4.1. Беренсе сығыш. «Һай, исеме лҽ исеме!» 

А) ―Ҡарабай‖ йыры. 

4.2. Икенсе сығыш.  «Минең шҽжҽрҽм». 

А) «Тирмҽ» уйыны. 

4.3. Ҿсҿнсҿ сығыш.  «Ғаилҽм символикаһы».  

А)Бармаҡ уйыны. «Минең ғаилҽм» 

Б)«Бала саҡ – кҥңелле саҡ» йыры (автор һҥҙҙҽре) яңғырай. 

В) Ғаилҽ ағзаларына бағышланған шиғырҙар уҡыу. 

4.4. Дҥртенсе сығыш.  ―Ҿлҽсҽйемдең һандығы‖. 

А) Сигеҥҙҽр менҽн бейеҥ. 

4.5. Бишенсе сығыш. ―Бала саҡ – ҡыҙыҡлы саҡ‖. ИКТ ҡулланыу. 

А) Таҡмаҡтар ҽйтешеҥ. 

Б) ―Алтын ҡапҡа‖ уйыны (автор варианты). 

4.6. Алтынсы сығыш. «Музыкаль бҥлҽк». 

А) Р. Миңнуллин. «Ҽсҽйҙең доғалары». 

Б) Рефлексия. Корреспонденттың  сығышы. (2 минут) 

5. Йомғаҡлау. (10 минут) 

5.1. Ҡатнашыусыларҙы бҥлҽклҽҥ. 

5.2. Ҡурай, ҡумыҙ кҿйҿнҽ кҥмҽк бейеҥ.  

Байрам барышы 

Зал ҿй кеҥек биҙҽлгҽн. Бер яҡ стенала шҽжҽрҽлҽр кҥргҽҙмҽһе.  

Девиз: “Ырыу кҿсҿ, тамыр кҿсҿ – шҽжҽрҽ”. 

Ҥҙҽк стенала – ҙур шҽжҽрҽ. Уның эргҽһендҽ – һандыҡ ҿҫтҿндҽ милли 

башҡорт кейеме кейгҽн Хҽмит олатай ултыра. Талғын ғына ҡурай моңона 

Ҡҽҙим Аралбаевтың “Шҽжҽрҽ” шиғыры яңғырай. 

Шҽжҽрҽ 

Шҽжҽрҽ – ул байрам ғына тҥгел, 

Ул ҡурайҙай рухтың ҥҫеше, 

Мең ғазаптар аша ҡан тартыуы, 

Уттар аша ғҥмер киҫеше. 

Шҽжҽрҽ – ул йҽшҽҥ тантанаһы, 

Һулар һауа, тупраҡ, ғҽзиз ер, 

Ул тамырым буйлап аҡҡан ал ҡан, 

Боронғо ла, йҽш тҽ, хҽҙерге. 

Шҽжҽрҽ – ул бҿйҿк, изге йортоң, 

Уға тейеш һин бер ҡайтырға. 

Унда һине туғаныңа Ер ҙҽ, 

Йҽн дҽ, ҡан да тейеш тартырға! 

Ырыу ағасым һин, эй шҽжҽрҽм! 

Һин ҥҫкҽндҽ донъя йҽшҽрҽ. 

Кҥкрҽк киреп олон тарбайтҡанда, 

Кҥкте терҽп ерҙҽ һин торғанда 

Йҽшҽргҽ лҽ ҽле йҽшҽргҽ! 
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Ҡыҙ бала инҽ. 

Хҽмит олатай. Ҡайттыңмы, ҡыҙым? Ҽйҙҽ, минең эргҽмҽ ултыр ҙа ял 

итеп ал.  

Ҡыҙ ултырғысҡа ултыра. 

Бала. Олатай!  Был ниндҽй ағас? 

Хҽмит олатай. Был минең шҽжҽрҽм. 

Ҡыҙ. Ҽ нимҽ ул «шҽжҽрҽ»? 

Хҽмит олатай. Шҽжҽрҽ ул – ырыу ағасы. Элек кешелҽр ҥҙ нҽҫелен 7-

се быуынға тиклем белергҽ тейеш булғандар. Улар туғандарының 

исемдҽрен яҡшы белгҽндҽр.  Ҽ ҡайһы берҙҽре яҙғандар ҙа. Ырыуҙың ағас 

рҽҥешендҽ яҙылыуы, һҥрҽтлҽнеше шҽжҽрҽ тип атала. Мин дҽ, балам, 

һеҙҙең нҽҫел ептҽрен ҿҙмҽҥегеҙҙе телҽйем. Бҿгҿн мҽктҽптҽ Шҽжҽрҽ 

байрамы була икҽн. Мине лҽ саҡырҙылар. Һинең дҽ барғың килҽме? 

Ҡыҙ: Эйе, олатай. Мин дҽ һинең менҽн байрамға барам.  

 Хҽмит олатай. Улайһа, тиҙерҽк булайыҡ. Һуңға ҡалыу матур эш 

тҥгел ул. 

Сығып китҽлҽр. Ҡурай моңо яңғырай. Алып барыусы инҽ. 

Алып барыусы.  Хҽйерле кҿн, балалар, ата-ҽсҽлҽр, килгҽн ҡунаҡтар! 

Беҙ бҿгҿн Шҽжҽрҽ байрамына йыйылдыҡ. Байрамда   ете  ғаилҽ ҡатнаша. 

Уҡыусы. 

Атайҙар ҙа шат бҿгҿн, 

Ҽсҽйҙҽр ҙҽ шат бҿгҿн, 

Балалар ҙҽ шат бҿгҿн, 

Ҡунаҡтар ҙҽ шат бҿгҿн, 

Шҽжҽрҽ байрамы бҿгҿн! 

Алып барыусы. Сарала ҡатнашыусыларҙы ҡаршы алайыҡ. 

Ҡатнашыусылар менҽн таныштырыу. 

Алып барыусы.  Ғаилҽ – кеше ҿсҿн  йылы бер оя. Ошо ояла балалар 

тыуа. Ғаилҽгҽ йҽм, нур, ҡыуаныс ҿҫтҽлҽ. Һҽр бер ата-ҽсҽ балаһына матур, 

оло мҽғҽнҽгҽ эйҽ булған исем бирергҽ тырыша.  

Беренсе сығыш «Һай, исеме лҽ исеме!». 

Алып барыусы. Ҽ хҽҙер уҡыусылар башҡарыуында башҡорт халыҡ 

йыры ―Ҡарабай‖ яңғырай. 

“Ҡарабай” йыры. 

Алып барыусы. Ете быуынға тиклем нҽҫелен белеп, ҥҙ шҽжҽрҽһен 

тҿҙҿгҽн кешелҽрҙе элек-электҽн ҥк хҿрмҽт итҽлҽр. Хҽҙер сарала 

ҡатнашыусыларыбыҙ ҥҙҙҽренең шҽжҽрҽлҽре тураһында һҿйлҽйҽсҽктҽр. 

Икенсе сығыш  «Минең шҽжҽрҽм». 

Ҿлкҽндҽр һҽм уҡыусылар сығышы. 

Алып барыусы. Рҽхмҽт, дуҫтар! Бик матур итеп һҿйлҽнегеҙ. Хҽҙер 

бер аҙ уйнап алайыҡ ҽле.  

«Тирмҽ» уйыны. 
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Алып барыусы. Ғаилҽ ул бҽлҽкҽй генҽ ил, ҽ һҽр илдең ҥҙ 

символикаһы бар. Беҙҙең ҡатнашыусыларыбыҙ ҙа ҥҙҙҽренең ғаилҽ 

гербтары, девиздары менҽн таныштырып ҥтергҽ телҽй. 

Ҿсҿнсҿ сығыш  «Ғаилҽм символикаһы». 

Ҿлкҽндҽр һҽм уҡыусылар сығышы. 

Алып барыусы. Ҽйҙҽгеҙ ҽле, бармаҡ уйынын уйнап алайыҡ. 

Бармаҡ уйыны. «Минең ғаилҽм» 

Алып барыусы. Ниндҽй сара йырһыҙ булһын инде! ―Йыр – йҽн 

аҙығы‖, – тиҙҽр бит. Уҡыусылар башҡарыуында йыр яңғырай. 

«Бала саҡ – кҥңелле саҡ» йыры (автор һҥҙҙҽре) яңғырай. 

Алып барыусы. Олатайҙар, ҿлҽсҽйҙҽр тураһында бик кҥпте белергҽ, 

һҿйлҽргҽ була. Балалар, ҽ һеҙҙең ҿсҿн иң ҡҽҙерле кеше кем ул?  

Уҡыусылар. Атай, ҽсҽй, ағай, апай, һеңле, ҡусты. 

Алып барыусы. Афарин. Ҽ хҽҙер шиғыр яратыусы балаларыбыҙ иң 

яҡын кешелҽренҽ бағышлап шиғырҙар уҡып ҥтҽсҽктҽр. 

Ғаилҽ ағзаларына бағышланған шиғырҙар уҡыу. 

      Ҽсҽйем  
Ҽсҽй-ҽсҽкҽйем, тиеп    

Яратып ҡына ҽйтҽм  

Шулай яғымлы булырға 

Ҡустымды ла ҿйрҽтҽм. 

Ҽсҽйем-ҽсҽкҽйгенҽм,   

Һҿйҿклҿм, берҙҽн-берем.                                         

Бҽхетле ғҥмер телҽйем      

Һиңҽ, минең ҡҽҙерлем!  

                                                                                                                                                            

Атайым 

Атайым-атаҡайым, 

Таяныс беҙҙең ҿйҙҽ. 

Бер ҡарашы ла етҽ, 

Кҽрҽкмҽй сыбыҡ сҿйҙҽ. 

Атайым-атаҡайым, 

Ҿндҽшҽмен яратып. 

Эштҽн ҡайта ашығып. 

 ―Балам!‖-тиеп, йҽн атып. 

Ҡартатайым 

Атайымдың атаһына 

―Ҡартатай!‖- тип ҿндҽшҽбеҙ. 

Уның ҽкиҽтен тыңлап, 

Серлҽшҽбеҙ, һҿйлҽшҽбеҙ. 

Ҡартҽсҽйем 

Атайымдың ҽсҽһе 

Ҡартҽсҽй була беҙгҽ. 

Гел яҡшылыҡ, изгелек 

Тарата бҿтҽбеҙгҽ. 

Олатайым 

Ҽсҽйемдең атаһын 

Олатай тип ҙурлайбыҙ. 

Тыуған кҿнҿ менҽн ҡотлап, 

Кҥңелле йыр йырлайбыҙ. 

Һеңлем 

Апаһынан кесерҽк, 

Ағаһынан кесерҽк. 

Һеңлем бҽлҽкҽсерҽк, 

Шаян инде бигерҽк. 

Ҿлҽсҽйем 

Ҽсҽйемдең ҽсҽһе 

Ҿлҽсҽй-ҿлҽсҽйем. 

Яндарына ултырып, 

Ҡоймаҡлап сҽй эсҽйем. 

Ҡустым 

Бҽлҽкҽй генҽ малай, 

Ҡустым-ҡустыҡай бит ул. 

Тиҙ ҥҫҽм тип йҥгерҽ, 

Уттай остоҡай бит ул. 

Апайым 
Апайым ҙур бит минҽн, 

Ағайым 
Ағайым ҙур булғанға, 
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Мине ҡурсып торғанға, 

Эш боҙоп йҿрҿмҽйем, 

Унан бер аҙ шҿрлҽйем. 

Аяҡтарым бҽлҽкҽс, 

Мин шҽп атлай алмайым.     

Шуға тарта еңемдҽн. 

Тартма, тартма еңемдҽн, 

Апайым-апаҡайым! 

 

Ҡустым   

Сҽп-сҽп-сҽпҽкҽй, 

Минең ҡустым бҽлҽкҽй. 

Ҡулын кҥтҽргҽн була, 

Сҽпҽкҽй иткҽн була. 

(Рҽсимҽ Ураҡсина) 

Ҽсҽйемҽ 

Яғымлым, матурым – 

Ҽсҽйем һин минең. 

Донъяла иң яҡын 

Кешем дҽ һин минең. 

Был тормош юлында 

Һин – терҽк бит миңҽ. 

Ҙур бҽхет, шатлыҡтар 

Телҽйем мин һиңҽ. 

(автор һҥҙҙҽре)  

Сҽскҽлҽр 

Матур ғына сҽскҽлҽр 

Ялан-ҡырҙа ҥҫҽлҽр. 

Наҙлы елдҽ баш һелкеп, 

Миңҽ ҡарап торалар. 

Сҽскҽлҽрҙе йыйып мин 

Бҥлҽк итҽм ҽсҽйгҽ. 

Тыныс тормош, шатлыҡтар – 

Яҡты телҽк ҽсҽйгҽ. 

(автор һҥҙҙҽре)  

 

 

Алып барыусы. Афарин! Бик матур шиғырҙар! 

Ҿлҽсҽйҙҽрҙең бик матур һандыҡтары ла булған. Улар унда нимҽ 

һаҡланы икҽн? 

Балаларҙың яуаптары. 

Алып барыусы. Эйе, был һандыҡтарҙа матур-матур иҫтҽлекле 

таҫтамалдар, балаҫтар, сигеҥҙҽр, ашъяулыҡтар, ҡулъяулыҡтар, яулыҡтар, 

кҥлдҽктҽр һ.б. һаҡлағандар. Ҽ һеҙҙең ҿлҽсҽйегеҙҙең һандығы бармы? Унда 

ниндҽй иҫтҽлекле ҽйберҙҽр һаҡлана икҽн?  

Дҥртенсе сығыш –  “Ҿлҽсҽйемдең һандығы”. 

Уҡыусылар ҥҙҙҽре алып килгҽн 

иҫтҽлекле ҽйберҙҽр тураһында һҿйлҽйҙҽр. 

Алып барыусы. Йҽ, ҡыҙҙар, һандыҡта һаҡланған  сигеҥҙҽр менҽн 

бейеп ебҽрегеҙ ҽле. 

Сигеҥҙҽр менҽн бейеҥ. 

Алып барыусы. Һай, афарин! Бына ниндҽй беҙҙең ҡыҙҙар!  

Ҽ һеҙ, ҿлкҽндҽр, балаларығыҙҙың тормошонан ҡыҙыҡлы 

ваҡиғаларҙы  һҿйлҽгеҙ ҽле.  
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Бишенсе сығыш – “Бала саҡ – ҡыҙыҡлы саҡ”. 

Видеосюжеттар ҡарау, балаларҙың тормошонан 

ҡыҙыҡлы мҽлдҽр, ваҡиғалар тураһында  һҿйлҽҥ. 

Алып барыусы. Бына кҿлҿп тҽ, ял итеп тҽ алдыҡ. Инде һҥҙҙе 

уҡыусыларыбыҙға бирҽйек. Улар башҡарыуында башҡорт телендҽ 

таҡмаҡтар яңғырай. 

Таҡмаҡтар ҽйтешеҥ. 

Эй, мышнаған, мышнаған 

Мейес башында йоҡлаған. 

Тирлҽшмҽгҽн, бешмҽгҽн, 

Тирлҽшмҽһҽ лҽ ҥҫмҽгҽн. 

 

Һаҡау һалма бешергҽн, 

Биш тараҡан тҿшҿргҽн. 

Биш тараҡан алам, тип 

Биш бармағын бешергҽн. 

Картуфты яраталар,  

Картуфты яраталар. 

Таҡмаҡ ҽйтергҽ белмҽйҙҽр, 

Һҿйлҽргҽ яраталар. 

 

Йҿҙҿп тҽ килмҽм инде, 

Йҿҙҿп тҽ килмҽм инде. 

Ауыҙымды энҽ менҽн 

Тегеп тҽ килмҽм инде. 

 

Улай итҽ башлайыҡ, 

Былай итҽ башлайыҡ. 

Был таҡмаҡты тамам итеп, 

Уйын уйнай башлайыҡ. 

 

Алып барыусы. Афарин! Хҽҙер мин ҥҙемдең бала сағымда бик 

яратып уйнаған бер уйын тҽҡдим итҽм. 

«Алтын  ҡапҡа» (автор варианты) уйыны. 

Һҥҙҙҽре: Алтын ҡапҡанан балалар сығалар. 

Уйын барышы. Балалар парлап баҫалар. Ҡулдарын бергҽ тотоп, 

“ҡапҡа” яһайҙар. Арттағы пар ҡулға-ҡул тотоношоп, “ҡапҡанан” алға 
ҥтҽ. Ҽ башҡалар һҥҙҙҽрҙе ҽйтҽлҽр. (Рус халыҡ уйыны “Ручеек” кеҥек). 

Алып барыусы. Сарала ҡатнашыусы һҽр ғаилҽ, кҥреҥебеҙсҽ, бик 

тырышып, яҡшы итеп сығыш яһай. Байрамға улар музыкаль бҥлҽк тҽ 

ҽҙерлҽгҽндҽр. 

Алтынсы сығыш «Музыкаль бҥлҽк». 

(йырҙар, бейеҥҙҽр, сҽхнҽлҽштереҥҙҽр) 

Алып барыусы. Ҿлҽсҽйҙҽр һандыҡтарында сигеҥҙҽрҙҽн, шҽжҽрҽнҽн, 

йырҙарҙан тыш доғалар ҙа һаҡлаған. 

Уҡыусы.  

Эҙлҽмҽ һин, балам, ынйыларҙы, 

Ваҡыттарың ҽрҽм булмаһын. 

Изге йҽдкҽр булған ололарҙың 

Онотма һин изге доғаһын! 

Алып барыусы. Хҽҙер уҡыусылар Р. Миңнуллиндың «Ҽсҽйем 

доғалары» йыры менҽн сығыш яһай. 
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Р. Миңнуллин. «Ҽсҽйем доғалары». 

Алып барыусы. Ҡҽҙерле дуҫтар! Бҿгҿн беҙҙҽ ―Нарыштау‖ гҽзите 

корреспонденты Гҿлфирҽ апай ҡунаҡта. Гҿлфирҽ апай, рҽхим итегеҙ, һҥҙҙе 

Һеҙгҽ бирҽбеҙ.  

Корреспонденттың сығышы. 

Алып барыусы. Эйе, олатай-ҿлҽсҽйҙҽрҙең мираҫын, тҽрбиҽһен 

быуындан-быуынға тапшырыу – беҙҙең бурысыбыҙ. Ҥткҽндҽрҙе барлап, 

килҽсҽккҽ ынтылып, нҽҫел ептҽрен ҿҙмҽй генҽ йҽшҽҥ кҽрҽк. Ҥткҽндҽрҙе 

тоташтырып торған нҽҫел ебе, нҽҫел тамыры ҡоромаһын ине. Нҽҫел 

ағасыңды белеҥ, эҙлҽҥ – барыбыҙҙың  да изге бурысы!  

Бҿгҿнгҿ байрамыбыҙҙа тормош тҽжрибҽлҽрен уҡыусыларыбыҙ менҽн 

уртаҡлашҡан, матур кҽңҽштҽрен биргҽн ҽсҽйҙҽргҽ, ҡунаҡтарға ҙур рҽхмҽт. 

Ғаилҽлҽрегеҙ татыу, тигеҙ булһын! Балаларығыҙ аҡыллы, игелекле булып 

ҥҫһендҽр! Бҽхетле булығыҙ!  

Беҙ ҿлкҽндҽрҙең васыяттарын һаҡларға, һҽр беребеҙ тамырҙарыбыҙҙы 

белергҽ тейеш. Ҽ ҥҙ тамырҙарыңды, быуындарыңды белеҥ – изге 

бурысыбыҙ! Быуындарҙы барлайыҡ, һаҡлайыҡ! Йҽш быуынға ҥрнҽк 

булайыҡ!  

Сарала ҡатнашыусыларға ҙур рҽхмҽт!  

Ҡатнашыусыларҙы бҥлҽклҽҥ.  

Интерактив таҡтала алдағы йылдарҙа уҙғарылған шҽжҽрҽ 

байрамдарынан, дҽрестҽрҙҽн кҥренештҽр кҥрһҽтелҽ. 

Ҡурай моңо яңғырай. Уға ҡушылып, ҡумыҙҙа уйнау. Кҥмҽк бейеҥ. 

 

 

МОСТАЙ КҼРИМ ―ДАН КҼПҼС ТҤГЕЛ‖ 
 

Фаршатова Ҽ. Ҽ., 

Яңауыл  ҡалаһы лицейы 
 

Дҽрестең темаһы: М. Кҽрим ―Дан кҽпҽс тҥгел‖ (―Ҿс таған‖ 

повесынан ҿҙҿк) 

 Уҡытыусы эшмҽкҽрлегенең маҡсаты:  

  М. Кҽрим ижады буйынса белгҽндҽрҙе тулыландырыу, 

системалаштырыу. 

 Логик һҽм тҽнҡитле фекерлҽҥҙе ҥҫтереҥ. Уҡыусыларҙың ҥҙ 

позицияларын ,фекерен белдереҥен ҡабул итеҥ, хуплау һҽм уларҙы аныҡ 

ҽйтеп бирергҽ ҿйрҽтеҥ. 

 Коммуникатив эшмҽкҽрлек ойоштороуҙа парҙарҙа, 

тҿркҿмдҽрҙҽ эштҽр ҥткҽреҥ. 

Дҽрес тибы: белем һҽм кҥнекмҽлҽрҙе комплекслы ҡулланыу дҽресе 
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Кҿтҿлгҽн һҿҙҿмтҽлҽр 

Предмет 

 М. Кҽрим ижады 

буйынса белгҽндҽрҙе 

тулыландырыу. 

 Уҡыу һҽм һҿйлҽҥ 

телмҽрен, фекер йҿрҿтҿҥ 

һҽлҽттҽрен ҥҫтереҥ, 

ижади һҽлҽттҽрен 

ҥҫтереҥгҽ ярҙам итеҥ. 

 Логик һҽм тҽнҡитле 

фекерлҽҥҙе ҥҫтереҥ. 

Метапредмет 

 Тҿрлҿ формала бирелгҽн 

мҽғлҥмҽтте ҡуллана белеҥ. 

 Башҡорт халҡының 

арҙаҡлы улдары һҽм ҡыҙҙары 

тураһында белемде 

арттырыу. 

 Бҿйҿк Ватан һуғышында 

һҽлҽк булған башҡорт 

яҙыусылары һҽм шағирҙары 

менҽн таныша башлау. 

Шҽхсҽн 

 Белем алыуҙа тҿрлҿ 

сығанаҡтар ҡулланыу. 

 Китап уҡыуға телҽк 

уятыу. 

 Бҿйҿк Ватан һуғышын-

да һҽлҽк булған баш-

ҡорт яҙыусылары һҽм 

шағирҙарының ижады 

менҽн ҡыҙыҡһыныу 

уятыу. 

 Парҙарҙа, 

тҿркҿмдҽрҙҽ килешеп 

эшлҽргҽ ҿйрҽнеҥ. 

Метапредмет бҽйлҽнеш:                                                                            

Башҡортостан тарихы һҽм мҽҙҽниҽте, рус теле, музыка дҽрестҽре 

Дҽрестең ресурстары:                                                                                                      
5-се класс ҿсҿн башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽте дҽреслеге (Хажин В.И., Вилданов 

Ҽ.Х.), 220-221-се бит;  5-11-се кластар ҿсҿн электрон дҽреслек (28-се, 30-сы тема), 

компьютер, проектор, планшеттар,‖Олатайым миҙалдары‖ йырының  кҿйҿ 

Дҽрес барышы 

Дҽрестең 

этаптары 

Уҡытыусының эшмҽкҽрлеге 

 

Уҡыусыларҙың 

эшмҽкҽрлеге 

УУЭ   

 

Мотивла

штырыу. 

Психоло-

гик инеш 

Маҡсат: 

ыңғай 

психол. 

һҽлҽт 

тыуҙырыу 

 

Уҡыусыларҙы уҡыу 

эшсҽнлегенҽ тартыу, бер-

береһенҽ иғтибарлы һҽм ҽҙҽпле 

булырға ҿйрҽтеҥ. 

1. Балаларҙа яҡшы кҽйеф, эш 

һҽлҽте тыуҙырыу.  

Хҽйерле иртҽ, балалар! 

Кҽйефтҽрегеҙ нисек?  

 Кҿндҿ яҡшы һҥҙ менҽн 

башлаһаң, кҿнҿң яҡшы ҥтер, - 

тиҙҽр. Ҽйҙҽгеҙ ҽле, бер-

беребеҙҙе яңы кҿн менҽн 

ҡотлайыҡ.  

2.“Фекерҙҽр” алымы  

-Алдығыҙҙа ятҡан карточкаға  

иғтибар итегеҙ. Унда ниндҽй 

шиғыр юлдары яҙылған? 

Дҽфтҽрегеҙҙҽ ошо шиғыр 

юлдарын кҥргҽс, ниндҽй уйҙар 

килде, шуларҙы  яҙығыҙ. 

(Уҡыусыларға 1 минут ваҡыт 

бирелҽ. Шиғыр юлдарына бҽйле 

һҥҙҙҽр яҙалар. ваҡыт ҥткҽс, ҥҙ 

аллы уҡып сығалар. 

а) Унан һуң таҡтала яҙылған 

Дҽрестҽ 

тҿркҿмдҽрҙҽ 

эшлҽҥ 

ҡағиҙҽлҽрен иҫкҽ 

тҿшҿрҽлҽр:    

башҡаларҙы 

тыңла; ҥҙ 

фекереңде асыҡ 

ҽйт; иғтибарлы 

бул. 

1. Уҡыусылар 

телҽктҽр телҽй: 

− Яңы кҿн 

шатлыҡ ҡына  

алып килһен! 

− Яңы кҿндҽ  

яҡшы билдҽлҽр 

алайыҡ! 

2. (2-се слайд) 

Уттар аша янмай  

кисеп сыҡһаң   

Һҽм егетлек булһа 

юлдашың, 

Балҡып торор баш 

ҿҫтҿңдҽ, һалдат,  

Шҽхсҽн уҡыу 

эшмҽкҽрлеге 

фекереңде 

дҿрҿҫ ҽйтҽ 

белеҥ. 

Тҿркҿмдҽрҙҽ 

эшлҽй белеҥ. 

фекереңде 

раҫлай белеҥ. 

Танып-белеү 

эшмҽкҽрлеге 

Тейешле мҽғ-

лҥмҽтте та-

быу һҽм айы-

рып ала бе-

леҥ. Тҿрлҿ рҽ-

ҥештҽ би-

релгҽн мҽғлҥ-

мҽтте ҡабул 

итеҥ һҽм 

аңлау. Уҡы-

ғанды анализ. 

Коммуникат

ив уҡыу 

эшмҽкҽрлеге 
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һорауҙарға эстҽн генҽ яуап 

бирҽлҽр. 

б) Бергҽлҽп ниндҽй һҥҙҙҽр 

яҙғандарын асыҡлау. 

(Уҡытыусы таҡтаға яҙып бара) 

Дан тип 

исемлҽнгҽн 

ҡояшың. 

Шул ҡояштың 

алтын нурҙарынан 

Кҥкрҽгеңҽ йондоҙ 

теҙелер, Мылтыҡ 

тотоп уҙған 

юлдарыңа 

Йондоҙ яҡтылығы 

һибелер.                    

(М. Кҽрим) 

Ҽгҽр уҡыусы 

һҥҙҙҽр яҙырға 

ауырһынһа, ошо 

темаға ярашлы 

рҽсем тҿшҿрҽ. 

3-сҿ слайд  

-Мин ни ҿсҿн ошо 

һҥҙҙҽрҙе яҙҙым? 

-Был һҥҙҙҽрҙе 

яҙғанда мин нимҽ 

тураһында 

уйланым? 

Башҡаларҙың 

телмҽрен 

ишетеҥ һҽм 

тыңлау . 

Ҥҙ фекереңҽ 

ышандыра 

белеҥ. 

Башҡаларға 

аңлайышлы 

һҿйлҽй белеҥ 

 Бирелгҽн шиғыр юлдарын 

динамик уҡыу; 

башҡорт теленең ҥҙенсҽлекле 

ҿндҽрен генҽ ҽйтеҥ. 

Уттар аша янмай кисеп 

сыҡһаң,        

Һҽм егетлек булһа юлдашың, 

Балҡып торор баш ҿҫтҿңдҽ, 

һалдат, 

Дан тип исемлҽнгҽн ҡояшың. 

―Пирамиданы тҿҙҿйҿк “ 

уйыны 

 

Ауыр 

орфограммалы 

һҥҙҙҽрҙе 

тикшереҥ. 

Ауыр 

орфограмманың 

ҡағиҙҽһен иҫкҽ 

тҿшҿрҿҥ 

(е хҽрефе) 

5-се слайд 

Е [йэ]

емеш

егет

елән

етеш

еүеш

еләк

ер

 
6-сы слайд  

 

Коммуникат

ив уҡыу 

эшмҽкҽрлеге 

Башҡаларҙың 

телмҽрен 

ишетеҥ һҽм 

тыңлау . 

Ҥҙ фекереңҽ 

ышандыра 

белеҥ. 

Башҡаларға 

аңлайышлы 

һҿйлҽй белеҥ. 

 

 

 

Актуал-

лҽштереү 

Маҡсат: 

Яңы 

материалды 

ҥҙлҽштереҥ-

гҽ телҽк 

тыуҙырыу  

Белем алыуға телҽк  булдырыу 

ҿсҿн, шарттар тыуҙырыу. 

Иҫкҽртмҽ: ҿйҙҽ беренсел  

ҥҙлҽштереҥ ҿсҿн текст, яңы 

һҥҙҙҽр менҽн танышып килергҽ 

ҡушыла, шуға таянып, яңы 

белем алыуға ҽҙерлек эше алып 

барыла.  

Ҽңгҽмҽлҽшеҥ. 

Ҥҙ фекереңде 

ҽйтеҥ ҿсҿн, тҿрлҿ 

дҽлилдҽр һайлай 

белеҥ, уларҙы 

раҫлау. 

Булған белемдҽн 

сығып, яңы 

Регулятив 

уҡыу 

эшмҽкҽрлеге. 

Дҽрестең 

маҡсатын ҡуя 

белеҥ. 

Ҥҙ фекереңде 

теҥҽл ҽйтҽ 

Е . е

Е .    .   ү

Е .   .   .   . ү

Е .   .   .   .   .  к

Е
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 - Нимҽ һуң ул дан? Руссаға 

тҽржемҽ итеп ҡарағыҙ ҽле. Дан 

тураһында нимҽ белҽһегеҙ? 

- Бҿйҿк Ватан һуғышы 

тураһында нимҽлҽр белҽһегеҙ? 

-Һеҙҙең ғаилҽгеҙҙҽн был 

һуғышта ҡатнашҡан 

туғандарығыҙ бармы? Һеҙ улар 

тураһында нимҽлҽр белҽһегеҙ? 

- Яңауыл районының Хҽтер 

китабын кҥргҽнегеҙ бармы? 

- Хҽҙерге кҿндҽ лҽ данға сығып  

буламы? 

 

фекерҙе 

формалаштырыу. 

Яңауыл 

районының Хҽтер 

китабы менҽн 

танышалар. 

 

 

белеҥ. 

Дҿрҿҫтҽн –

дҿрҿҫ тҥгелде 

айыра белеҥ. 

Таныш 

араһынан 

таныш 

булмағанды 

айыра белеҥ. 

Һҿҙҿмтҽлҽр 

сығара белеҥ. 

Иптҽшеңҽ 

булышыу,ярҙа

м кҥрһҽтҽ 

белеҥ. 

Коммуникат

ив уҡыу 

эшмҽкҽрлеге. 

Башҡаларҙың 

телмҽрен 

ишетеҥ һҽм 

тыңлау . 

Ҥҙ фекереңҽ 

ышандыра 

белеҥ. 

Башҡаларға 

аңлайышлы 

һҿйлҽй белеҥ. 

Уҡыу 

мҽсьҽлҽ-

һен ҡуйыу 

Маҡсат: 

уҡыусылар

ҙа уҡыу 

эшмҽкҽрле

генҽ 

мотивация 

формалаш-

тырыу 

Бҿгҿн дҽрестҽ нимҽ тураһында 

һҿйлҽшербеҙ? 

Нимҽлҽр тураһында белербеҙ? 

Дҽфтҽргҽ числоны, теманы яҙып 

ҡуйыу. 

Уҡыусылар менҽн 

бергҽлҽп 

теманы,маҡсатты 

билдҽлҽҥ. 

7-се слайд 

Дҽфтҽрҙҽренҽ  

числоны,теманы 

яҙалар. 

Коммуника 

тив уҡыу 

эшмҽкҽрлеге 

Башҡаларҙың 

телмҽрен 

ишетеҥ һҽм 

тыңлау . 

Ҥҙ фекереңҽ 

ышандыра 

белеҥ. 

Башҡаларға 

аңлайышлы 

һҿйлҽй белеҥ. 

Иптҽшеңдең 

эшен дҿрҿҫ 

баһалай 

белеҥ. 

Танып-белеү 

эшмҽкҽрлеге. 

Тейешле 

мҽғлҥмҽтте 

табыу һҽм 
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айырып ала 

белеҥ. 

Тҿрлҿ 

рҽҥештҽ 

бирелгҽн 

мҽғлҥмҽтте 

ҡабул итеҥ 

һҽм аңлау. 

Уҡығанды 

анализлау. 

Ҿҫтҽлмҽ 

ҽҙҽбиҽт менҽн 

танышыуға 

телҽк 

тыуҙырыу. 

Уҡыу 

мҽсьҽлҽ-

һен сисеү 

Маҡсат: 

алған 

белемдҽрҙе 

ҡулланыу 

һҽм 

нығытыу 

 

Уҡыусылар тҿркҿмдҽргҽ  

бҥленҽ (4-ҽр кеше) 

(Тҿркҿмдҽргҽ ирекле рҽҥештҽ 

бҥленҽлҽр). 

 

“Джигсо” алымы 

1. Уҡыусыларға ҥҙ аллы уҡыу 

ҿсҿн ―Дан кҽпҽс тҥгел‖ ҽҫҽренҽн 

микротекстар бирелҽ. 

2. Уҡыусылар уҡып сығалар, 

тҿркҿмдҽрҙҽ һҿйлҽп кҥрһҽтҽлҽр. 

3. Микротексҡа ярашлы йҽ 

һҥрҽт, йҽ схема, йҽ кластер 

тҿҙҿйҙҽр. 

4. Һҽр бер тҿркҿмдҽн 1 уҡыусы 

(делегат) ҥҙҙҽренең эшен икенсе 

тҿркҿмгҽ барып һҿйлҽп кҥрһҽтҽ 

Тҿркҿмдҽ уның эшен 

баһалайҙар.  

(йондоҙсоҡ - ―5‖-ле,  

квадрат –―4‖-ле,  

ҿсмҿйҿш – ―3‖-лҿ билдҽлҽре) 

 

8-се слайд      

Класс 

тҿркҿмдҽргҽ 

бҥленҽ. 

1-се тҿркҿм ҿсҿн 

―‖Айҙар урамда 

тороп ҡалды‖ 

тигҽн һҿйлҽмдҽн 

башлап, ―Мин ни 

уны ,ҿлҽсҽй, 

атайымдың тҿҫҿ 

итеп кенҽ 

таҡҡайным‖ 

һҿйлҽменҽ тиклем 

уҡырға. 

2-се тҿркҿмгҽ 

шунан дауам 

итеп,‖Ҥҙеңҽ 

оҡшаһа, тағып 

йҿрҿ, миҙалды 

ҽйтҽм. Мин 

ҡаршы тҥгел‖ 

һҿйлҽменҽ 

тиклем. 

3-сҿ тҿркҿмгҽ 

ҡалған ҿлҿшҿ 

тҽҡдим ителҽ. 

 

Танып-белеү 

эшмҽкҽрлеге. 

Тейешле 

мҽғлҥмҽтте 

табыу һҽм 

айырып ала 

белеҥ. 

Тҿрлҿ 

рҽҥештҽ 

бирелгҽн 

мҽғлҥмҽтте 

ҡабул итеҥ 

һҽм аңлау. 

Уҡығанды 

анализлау. 

Ҿҫтҽлмҽ 

ҽҙҽбиҽт менҽн 

танышыуға 

телҽк 

тыуҙырыу. 

Тҿркҿмдҽрҙҽ 

эшлҽгҽндҽ, 

тмиҫалдар 

менҽн ҥҙ 

фекереңде 

дҽлиллҽҥ, 

ҽҫҽрҙең тҿп 

фекерен 

табыу һҽм 

формалаш 

тырыу. 

Белемдҽр-

ҙе 

системаға 

һалыу 

Ҿҙҿктҿ ҥҙлҽштереҥ кимҽлен 

асыҡлау ҿсҿн  

―Һорау-яуап” алымы  ҥткҽреҥ. 

- Был ҽҫҽрҙе кем яҙған? Һеҙ 

Уҡыусылар текст 

буйынса ҥҙ-ара 

һорау бирешҽлҽр,  

уҡытыусыға ла 

Танып-белеү 

эшмҽкҽрлеге 

Тейешле 

мҽғлҥмҽтте 
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Маҡсат: 

материалд

ы аңлау 

кимҽлен 

тикшереҥ 

уның тураһында нимҽлҽр 

белҽһегеҙ? 

- Ҽҫҽрҙең тҿп геройы Ғабдулла 

кем ул? Уға ниндҽй сифаттар 

хас? 

-Нҽғимҽ инҽйҙе һеҙ нисек кҥҙ 

алдына килтерҽһегеҙ?Уға хас 

сифаттарҙы һанап сығығыҙ. 

(телдҽн һҥрҽтлҽҥ) 

-Миҙалды ни ҿсҿн бирҽлҽр? 

-Ғабдулла атаһының миҙалын 

тағып дҿрҿҫ эшлҽгҽнме? 

-Ни ҿсҿн ҽҫҽр ―Дан кҽпҽс тҥгел‖ 

тип атала? Яуабығыҙҙы Нҽғимҽ 

инҽйҙең һҥҙҙҽре менҽн 

дҽлиллҽгеҙ. 

-Һеҙ тағы ла Бҿйҿк Ватан 

һуғышында  

ҡатнашҡан ниндҽй  

яҙыусыларҙы, 

шағирҙарҙы белҽһегеҙ? 

 

 

 

 

һорау бирергҽ 

була. 

М. Кҽримдең 

ҡыҫҡаса 

биографияһын 

иҫкҽ тҿшҿрҽлҽр. 

Электрон 

дҽреслек (30-сы 

тема)  

9-сы слайд 

 
Ҽҫҽрҙҽн  

тҥбҽндҽге 

һҿйлҽмдҽрҙе 

табалар: 

1) Батыр ҥлһҽ, 

улына ҡылысы 

ҡала,мҽргҽн ҥлһҽ, 

уҡ-һаҙағы ҡала. 

2)Атанан ҡалған 

дан-шҿһрҽт –

кҽпҽс тҥгел. 

Балалары уны 

алмаш-тилмҽш 

кейеп йҿрҿй 

алмай. 

3) Мҿрйҽнҽн сыҡ-

ҡан тҿтҿн донъя-

ны йылытмаған 

кеҥек, ата даны ла 

баланы биҙҽмҽй. 

Ҥҙҙҽренҽ оҡшаған 

бер һҿйлҽмде 

дҽфтҽрҙҽренҽ 

кҥсереп яҙалар. 

табыу һҽм 

айырып ала 

белеҥ. Тҿрлҿ 

рҽҥештҽ 

бирелгҽн 

мҽғлҥмҽтте 

ҡабул итеҥ 

һҽм аңлау. 

Уҡығанды 

анализлау. 

Коммуника-

тив уҡыу 

эшмҽкҽрлеге. 

Башҡаларҙың 

телмҽрен 

ишетеҥ һҽм 

тыңлау . 

Ҥҙ фекереңҽ 

ышандыра 

белеҥ. 

Башҡаларға 

аңлайышлы 

һҿйлҽй белеҥ. 

 

 

Ял 

минуты 

 

―Олатайым миҙалдары‖ йырын 

хҽрҽкҽттҽр менҽн башҡарыу. 

 

 

Фонограммаға 

ҡушылып 

йырлайҙар. 

Олатайым 

миҙалдары  

1 .Олатайым 

миҙалдары 

Сыңғылдап сың-

сың сыңлай. 
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Мин тыңлайым 

шул сыңдарҙы, 

Һеңлем дҽ сыңды 

тыңлай. 

Ҡушымта: 

Сың-сың 

сыңлайҙар, 

Беҙ еңдек, тип 

йырлайҙар. 

2. Олатайым оло 

яуҙа 

Ауыр юлдарҙы 

ҥткҽн. 

Еңеҥсе 

олатайымды 

Тыуған яҡтары 

кҿткҽн. 

Үтелгҽнде 

нығытыу, 

тулыланд

ырыу 

 

1) Уҡытыусы һүҙе. Мостай 

Кҽрим 

шағир,драматург,яҙыусы,фронт

овик. Ул һуғыштың ҽсеһен ҥҙ 

иңендҽ татыған кеше.Был М. 

Кҽримдең ―Ҿс таған ―повесынан 

ҿҙҿк. Бында ул данға тик 

батырҙар, илһҿйҽрҙҽр лайыҡ  

икҽнлеген кҥрһҽтҽ. Бҿйҿк Ватан 

һуғышында Башҡортостандан 

бик кҥп шағирҙар, яҙыусылар 

ҡатнаша. Бҿйҿк Ватан 

һуғышының башынан аҙағынаса 

ҡатнашҡан Мостай Кҽрим, 

Талха Ғиниҽтуллин, Шҽриф 

Биҡҡол, Хҽким Ғилҽжев, 

Ғилемдар Рамазанов һҽм 

башҡалар бар. Уларҙың ҡайһы 

берҙҽре мҽңгелеккҽ ошо аяуһыҙ 

һуғышта баштарын һала. 

 

2) 11-се слайд 

Уҡыусылар 

яҙыусы-шағирҙар 

менҽн танышып 

сығалар. Ҥҙ-ара 

кҽңҽшлҽшҽлҽр. 

Батырлыҡ 

тураһында 

һҿйлҽшҽлҽр. 

Коммуника 

тив уҡыу 

эшмҽкҽрлеге. 

Парҙарҙа ки-

лешеп эшлҽй 

белеҥ. 

Регулятив 

уҡыу 

эшмҽкҽрлеге. 

Ҥҙ фекереңде 

теҥҽл ҽйтҽ 

белеҥ. Таныш 

араһынан та-

ныш булма-

ғанды айыра 

белеҥ. 

Һҿҙҿмтҽлҽр 

сығара белеҥ. 

Иптҽшеңҽ 

булышыу, 

ярҙам кҥрһҽтҽ 

белеҥ. 

2) Уҡыусылар,хҽҙер 

планшеттарығыҙҙы алығыҙ ҙа 

минең шҽхси сайтымдағы 

http://anvarovna.jimdo.com/  

―Еңеҥгҽ -70‖ битен асығыҙ.Һеҙ 

бында яу ҡырҙарынан ҡайта 

алмаған башҡорт егеттҽренең 

исем-фамилияларын һҽм 

уларҙың ижад емештҽренҽн 

ҿҙҿктҽрҙе кҥрҽһегеҙ. Беҙ һеҙҙең 

менҽн килҽһе дҽрестҽрҙҽ 

Уҡыусылар 

планшеттарын 

асалар һҽм был 

биттҽге материал 

менҽн танышалар. 

Коммуникат

ив уҡыу эш-

мҽкҽрлеге. 

Башҡаларҙың 

телмҽрен 

ишетеҥ һҽм 

тыңлау . Ҥҙ 

фекереңҽ 

ышандыра 

белеҥ. 

Бер-береңҽ 

http://anvarovna.jimdo.com/
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уларҙың ижадына айырым 

туҡталып ҥтербеҙ. 

аңлайышлы 

һҿйлҽй белеҥ. 

Парҙарҙа 

килешеп 

эшлҽй белеҥ. 

3) Электрон дҽреслектҽн эш (28-

се тема) ―Беҙ ҡайтырбыҙ 

йондоҙҙарға ҽҥерелеп‖ 

―Онотманыҡ‖ тексы ҿҫтҿндҽ 

эш. Тҿшҿп ҡалған хҽрефтҽрҙе 

ҡуйып тексты уҡып сығыу, 1-се 

абзацты кҥсереп яҙыу. Ауыр 

орфограммалы һҥҙҙҽрҙең 

аҫтына һыҙыу. 

 

 

3) 12-се слайд 

 
Ауыр 

орфограммалы 

һҥҙҙҽргҽ һыҙғас, 

парҙарҙа ни ҿсҿн 

шулай яҙыла 

икҽнлеген бер-

береһенҽ 

аңлаталар. 

3) Уҡыусылар 

планшеттарында 

эшлҽй. 

Парҙарҙа бер-

береһенең эшен 

тикшерҽлҽр. 

Коммуникат

ив уҡыу 

эшмҽкҽрлеге. 

Башҡаларҙың 

телмҽрен 

ишетеҥ һҽм 

тыңлау . 

Ҥҙ фекереңҽ 

ышандыра 

белеҥ. 

Бер-береңҽ 

аңлайышлы 

һҿйлҽй белеҥ. 

Парҙарҙа 

килешеп 

эшлҽй белеҥ. 

 

Ял 

минуты 

Кҥҙҙҽргҽ гимнастика Кҥҙҙҽрҙе ял 

иттереҥ. 

 

Белемдҽр-

ҙе 

системаға 

һалыу 

Маҡсат: 

алған 

белемдҽрҙе 

ҡулланыу 

һҽм 

нығытыу. 

 

 

4) Уҡытыусының шҽхси 

сайтынан 

http://anvarovna.jimdo.com/  

онлайн-тест эшлҽҥ. 

Тест №11. ―Дан кҽпҽс тҥгел‖  

 

Тесҡа дҿрҿҫ яуап 

сайтта уҡ сыға, 

шуның буйынса  

тикшерелҽ  

Регулятив 

уҡыу 

эшмҽкҽрлеге. 

Таныш араһы-

нан таныш 

булмағанды 

айыра белеҥ. 

Һҿҙҿмтҽлҽр 

сығара белеҥ. 

Иптҽшеңҽ бу-

лышыу, ярҙам 

кҥрһҽтҽ 

белеҥ. 

“Һорау-яуап” алымы 

-Кемдҽргҽ миҙал бирелҽ? 

-Һеҙҙең Рҽсҽй, Башҡортостан 

Республикаһы миҙалдарын 

кҥргҽнегеҙ бармы? 

Ҽңгҽмҽлҽшеҥ. 

 
Коммуника-

тив уҡыу 

эшмҽкҽрлеге 

Башҡаларҙың 

телмҽрен 

ишетеҥ һҽм 

тыңлау .  

http://anvarovna.jimdo.com/
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Ижад 

минуты 

 

“Диаманта” алымы 

―Һуғыш‖ темаһына 7 юллыҡ 

шиғыр яҙыу 

1-се, 7 –се юл антоним исемдҽр 

2-се юл – беренсе исемгҽ ике 

сифат 

3-сҿ юл – беренсе исемгҽ ҿс 

ҡылым 

4-се юл – исемдҽр менҽн 2 

һҥҙбҽйлҽнеш 

5-се юл – икенсе исемгҽ ҿс 

ҡылым 

6-сы юл – икенсе исемгҽ 2 

сифат 

Улар был эште 

тҿркҿмдҽрҙҽ 

башҡаралар.(4-ҽр 

кеше) 

Эшлҽп 

бҿткҽс,тҿркҿмдҽге 

уҡыусылар 

баҫалар һҽм 

етҽклҽшеп 

ҡулдарын 

кҥтҽрҽлҽр. Уҡып 

сығыу. 

 

Коммуника 

тив уҡыу 

эшмҽкҽрлеге 

Башҡаларҙың 

телмҽрен 

ишетеҥ һҽм 

тыңлау .  

Ҥҙ фекереңҽ 

ышандыра 

белеҥ. 

 

Рефлек 

сия  

Маҡсат: ҥҙ 

эшсҽнлеге

ңҽ кире 

ҡайтып 

баһа  биреҥ 

“Райтинг” алымы 

 

Уҡыусы ҥҙен-ҥҙе 

баһалай. Бының 

ҿсҿн кҽсер аша 

ҥҙенҽ баһа ҡуя, 

эргҽһендҽ 

уҡытыусы ҡуя 

 

Коммуника 

тив уҡыу 

эшмҽкҽрлеге 

Башҡаларҙың 

телмҽрен 

ишетеҥ һҽм 

тыңлау .  

Ҥҙ фекереңҽ 

ышандыра 

белеҥ. 

Ҿй эше 

 
“Һыуҙағы түңҽрҽктҽр” 

алымы 

1) ―Батырлыҡ‖ һҥҙенең һҽр бер 

хҽрефенҽ 1-се рҽт-исемдҽр, 2-се 

рҽт-ҡылымдар, 3-сҿ рҽт- 

сифаттар яҙып килҽ ала. 

Мҽҫҽлҽн,  Һ-һағыш, У-ут 

Ғ-ғҽрҽсҽт, Ы-ыҙғыш, Ш-шом, 

шау-шыу 

2) ”Коллаж” алымы. Бҿгҿнгҿ 

темаға ярашлы коллаж яһап 

килергҽ була. 

Уҡыусылар 

ҥҙҙҽренҽ оҡшаған 

ҿй эшен эшлҽп 

килҽ алалар. 
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Йомғаҡ-

лау 

 

Уҡытыусы һүҙе. 

Беҙ һеҙҙең менҽн был повесть 

менҽн танышыуҙы килҽһе 

дҽрестҽрҙҽ дауам итҽсҽкбеҙ. 

 “Үҙеңдең дҽрестҽге эшеңде 

анализлау” анкетаһы 

Мин дҽрестҽ 

эшлҽнем 

актив/ 

пассив 

Ҥҙемдең 

эшем менҽн  

ҡҽнҽғҽтмен/ 

ҡҽнҽғҽт 

тҥгелмен 

Миңҽ дҽрес 

... кҥренде 

Ҡыҫҡа/ 

оҙаҡ 

Дҽрес 

тҽ мин 

арыным/ 

арыманым 

Дҽрес 

материалы 

миңҽ 

Аңлашылды/ 

аңлашылманы 

файҙалы/ 

файҙаһыҙ 

Ҿй эше ҡыҙыҡлы/ 

ялыҡтырғыс 

еңел/ауыр 
 

Ҿйҙҽ телҽгҽн 

уҡыусыға ҽҫҽрҙең 

тулы варианты 

менҽн танышып 

килеҥ тҽҡдим 

ителҽ. 

 

 

Шҽхсҽн уҡыу 

эшмҽкҽрлеге 

Ҥҙеңдең 

дҽрестҽге 

эшмҽкҽрлегең

де баһалау 

 

Ҡулланылған ҽҙҽбиҽт: 

1. Хажин В. И., Вилданов Ҽ. Х. Башҡорт теле: Рус мҽктҽптҽренең 5-

се класында уҡыусы башҡорт балалары ҿсҿн дҽреслек .- Ҿфҿ: Китап, 2012. 

2. Юлмҿхҽмҽтов М. Б. Башҡорт теле һҽм туған ҽҙҽбиҽт дҽрестҽрен 

ҥҙ-ара бҽйлҽнештҽ уҡытыу. - Ҿфҿ :  Китап, 2008. 

3. Тҽнҡитле уҡытыуға бҽйле интернет селтҽренҽн мҽғлҥмҽттҽр. 

 

 

Г. ИБРАҺИМОВ – КИҢ КОЛАЧЛЫ ТАЛАНТ ИЯСЕ 

10 нчы сыйныфта татар ҽдҽбиятыннан дҽрес 
 

Музипова Э. Х., 

Янаул районы  

Байгуза авылы урта белем бирҥ 
 

Максат: 1. Укучыларның Г. Ибраһимов турындагы белемнҽрен 

тирҽнҽйтҥ. 

2. Фҽнни эш белҽн шҿгыльлҽнҥ кҥнекмҽлҽре булдыру, тҿркемнҽрдҽ 

иҕади  эшлҽргҽ ҿйрҽтҥ. 

3. Укучыларда Башкортостан ҕирендҽ туып ҥскҽн бҿек шҽхеслҽребез 

белҽн горурлану хисе уяту. 
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Ҕиһазлар: Г. Ибраһимовның портреты, дҽреслек, методик ярдҽмлек, 

презентация, интерактив такта, тест ҥткҽрҥ буенча интерактив система 

ВОТУМ, Г. Ибраһимов китапларыннан тҿзелгҽн китап кҥргҽзмҽсе. 

Дҽрес планы: 

I. Уңай психологик халҽт булдыру. 

II. Уку мҽсьҽлҽсен кую. 

III. Уку мҽсьҽлҽсен чишҥ.Чыгышлар тыңлау, фикер алышулар. 

IV. Тест эшлҽҥ. 

V. Рефлексия. 

VI. Ҿй эше бирҥ. 

VII. Йомгаклау. Бҽялҽр бирҥ. 

Дҽрес барышы: 

I. Уңай психологик халҽт булдыру. 

Укытучы: 

- Исҽнмесез, укучылар! Хҽерле кҿн!  Кҽефлҽрегез ничек? Бирелгҽн 

биремнҽрне ҥти алдыгызмы, кыен булмадымы? 

II. Уку мҽсьҽлҽсен кую. 

Укытучы: Бҥгенге дҽрестҽ бҿек шҽхеслҽребезнең берсе булган, 

Башкортстан ҕирендҽ туып-ҥскҽн, ҽдҽбиятыбызның кҥренекле вҽкиле, 

татар прозасының аксакалы Г.Ибраһимов иҕатына тукталырбыз. ―...Укучы 

кҥңеленҽ эзлҽнҥ орлыгын салу һҽм эзлҽгҽнен ҥзе табарга юллар кҥрсҽтҥ – 

мҿгаллимнең бирҽ ала торган хезмҽтлҽренең иң кадерлесе, иң зурысыдыр. 

Бу – мҽңгелек бер нур‖, – дигҽн иде язучы ҥзе. Аның бу сҥзен куҽтлҽп, 

эшебезне башлап ҕибҽрик.  

Дҽресебезнең темасы:―Г. Ибраһимов – киң колачлы талант иясе‖ дип 

атала. (слайд 1). Безнең максатыбыз Г. Ибраһимов турында мҽгьлҥмат 

алып, аның бҿек шҽхес, киң колачлы талант иясе икҽненҽ тҿшенеп, аның 

белҽн горурлану хисе уята алсак, телҽгебезгҽ ирешкҽн булырбыз.Ҽ сезнең 

эзлҽнҥ-табышларыгыз бу олы затның ҽдҽби-фҽнни эшчҽнлеген тулырак 

кҥз алдына китерергҽ, белемегезне баетырга ярдҽм итҽр. 

Эшне тҿркемнҽргҽ бҥленеп оештырабыз, һҽр тҿркем Г. Ибраһимов 

тормышы һҽм эшчҽнлегенең тҿрле этапларына һҽм юнҽлешлҽренҽ 

тукталыр.  

Бирем. Эш барышында Г. Ибраһимов эшчҽнлегенең тҿрлҽрен язып 

барыгыз. Аларны тактадагы шҽҕҽрҽ агачына яфраклар итеп элҽ барсагыз, 

ҽдипнең киң колачлы талант иясе икҽненҽ тҿшенерсез. Ҽ бу ҿстҽлдҽ - 

язучының ҽсҽрлҽреннҽн тҿзелгҽн кҥргҽзмҽ, сезгҽ чыгыш ясаган вакытта 

алар ярдҽм итҽчҽк. 

III. Уку мҽсьҽлҽсен чишҥ. 

Укытучы: 

Ҽ хҽзер дҽфтҽрлҽрне ачып бҥгенге числоны һҽм теманы язып куябыз. 

Бҥгенге дҽрескҽ без сезнең белҽн Г. Ибраһимов буенча тҿркемнҽргҽ  

бҥлешеп биремнҽр  алган идек, хҽзер мин сҥзне сезгҽ бирҽм. 
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Чыгышлар тыңлау, фикер алышулар. Һҽрбер тҿркемнең эпиграфы 

алдына язып куелган. 

1. ―Г. Ибраһимовның тормыш баскычлары‖. 

1 нче тҿркем сҥз ала. (2 слайд). Тҿркемнең эпиграфы:"Мин 

тҥбҽннҽн, тормышның тҿбеннҽн кҥтҽрелдем". (Г. Ибраһимов).  

- Укучылар язучының тормыш юлы турында сҿйлилҽр. 

- "Кызыл чҽчҽклҽр"дҽн Зҽңгҽр чишмҽ авылының табигате турындагы 

ҿзек яттан сҿйлҽнҽ. (3 слайд) 

- "Галия" мҽдрҽсҽсе турында белешмҽ бирелҽ.(4 слайд) 

- Репрессия еллары турында мҽгълҥмат бирелҽ, М. Рҽхимовның 

картинасы турында ҽйтелҽ.(5 слайд) 

1 нче тҿркемнең эшчҽнлеге буенча фикерлҽр язып куела. 

Укытучының йомгаклау сҥзе тыңлана. 

Укытучы. Г. Ибраһимовның иҕатка килҥендҽ туган ягының 

табигате, гаилҽсе этҽргеч булган дип ҽйтҽ алабыз. Аның иҕат эшчҽнлеге 

давыллы елларда (1905 - 1907) башлана. Бу чор аңа ҕҽмгыятьтҽ барган 

ҥзгҽрешлҽрне тирҽнрҽк аңларга ярдҽм итҽ. Данлыклы "Галия" 

мҽдрҽсҽсендҽ уку һҽм эшлҽҥ булачак ҽдипнең ҥз тормышына да зур 

ҥзгҽрешлҽр керткҽн. Ҽдип юкка гына "Мин тҥбҽннҽн, тормышның 

тҿбеннҽн кҥтҽрелдем" ("Кызыл чҽчҽклҽр") дип язмаган. 

2. Ҽдипнең 1917 елга кадҽр иҕаты. 

2 нче тҿркем сҥз ала.Тҿркемнең эпиграфы:"Яшисе, мең, миллион ел 

яшисе килҽ. Лҽкин кызганыч тҽн яшҽве белҽн тҥгел, матур, изге, бҿек яшҽҥ 

белҽн яшисе килҽ". (Г. Ибраһимов). Шушы сҥзлҽр башлап, укучылар Г. 

Ибраһимовның 1917 елга кадҽрге иҕаты һҽм эшчҽнлеге турында 

сҿйлилҽр.(6 слайд) 

- Язучы иҕатында романтизм иҕат методының гҽҥдҽлҽнеше 

ачыклана. Романтизм тҿшенчҽсенҽ аңлатма бирелҽ. "Яшь йҿрҽклҽр" 

романының кыскача эчтҽлеге сҿйлҽнҽ. (слайд 7) 

- ―Безнең кҿннҽр‖ романы буенча фикерлҽр ҽйтелҽ. 

- Ҽдҽби  тҽнкыйть һҽм публицистик эшчҽнлегенҽ бҽя бирелҽ. 

2 нче тҿркемнең эшчҽнлеге буенча фикерлҽр язып куела. 

Укытучының йомгаклау сҥзе тыңлана 

Укытучы. Тыңлап ҥткҽнебезчҽ, Г. Ибраһимовның 1917 елга кадҽр 

булган иҕаты романтизм белҽн сугарылган. Язучы ҽдҽбиятның тҿп 

максатын кешенең хислҽрен тҽрбиялҽҥдҽ кҥрҽ. Шуңа кҥрҽ ул тормыш 

дҿреслегеннҽн (авыр дҿреслек) читкҽ китеп, яхшы тормышны хыялында 

тудырырга омтыла. Аның геройлары гадҽттҽ ялгыз, хыял, мҽхҽббҽт 

иркендҽ, табигать кочагында. Бу - романтизм иҕат методына хас. Шушы 

метод белҽн язылган ҽсҽрлҽре: "Зҽки шҽкертнең мҽдрҽсҽдҽн куылуы" 

(1907), "Гыйшык корбаннары" (1908), "Татар хатыны нилҽр кҥрми" (1908), 

"Диңгездҽ" (1911), "Йҿз ел элек" (1911), "Карак мулла" (1912), "Уты сҥнгҽн 

ҕҽһҽннҽм" (1912), "Карт ялчы" (1912), "Казакъ кызы" (1909-1911), "Яшь 
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йҿрҽклҽр" (1912), "Кҿтҥчелҽр" (1913), "Табигать балалары" (1914), 

"Мҽрхҥмнең дҽфтҽреннҽн". 

3. Язучының Совет  чорындагы ҽдҽби иҕаты. 

3 нче тҿркем сҥз ала.Тҿркемнең эпиграфы:"Мин - пролетариат 

революциясенең бер солдаты, халкым алдындагы бурычларымны кҿчем 

ҕиткҽн кадҽрле ҥтҽргҽ тиешмен". (Г.Ибраһимов.). Язучы шулай дип язды. 

Моның белҽн ул халкы алдында бернинди гаебе юклыгын, бҿтен барлыгын 

аңа хезмҽт итҥгҽ багышлавын тагын бер кат искҽртте. (слайд 8) 

- Язучының ―Алмачуар‖, "Кызыл чҽчҽклҽр" повесте турында 

сҿйлҽнҽ.(слайд 9-10).  

- "Казакъ кызы" романы турында фикерлҽр ҽйтелҽ. 

3 нче тҿркемнең эшчҽнлеге буенча фикерлҽр язып куела. 

Укытучының йомгаклау сҥзе тыңлана. 

Укытучы. Совет хакимияте чорында Г. Ибраһимов дҽҥлҽт эшлеклесе 

буларак таныла. Татарстан республикасы тҿзелҥ турыдан-туры аның исеме 

белҽн бҽйле. Шул ук вакытта ул зур кҥлҽмле ҽсҽрлҽр дҽ иҕат иткҽн. 

Татарстанда Гыйльми ҥзҽк, Язучылар союзы барлыкка килҥ, бҥгенге кҿндҽ 

дҽ чыгып килҽ торган "Мҽгариф", "Казан утлары" журналлары, "Ватаным 

Татарстан" газеталарының да юл башы аңа барып тоташа. 1928 елда 

Хезмҽт Батыры исеме бирелҥ - ҽдипнең кҥпкырлы эшчҽнлеген бҽялҽҥ 

факты булып тора. 

4. Г. Ибраһимовның татар ҽдҽбиятын һҽм сҽнгатен, тҿрки ҽдҽбиятны 

ҥстерҥгҽ керткҽн ҿлеше. 

4 нче тҿркем сҥз ала. (слайд11) Тҿркемнең эпиграфы:"Г. Ибраһимов 

– ҽһҽмияте ҥз иле чиклҽреннҽн еракларга китҽ торган рҽссамнарның 

берсе‖. (П.С. Коган.) Тҿркемнең ҽгъзалары Г. Ибраһимовның татар 

ҽдҽбиятын һҽм сҽнгатен, тҿрки ҽдҽбиятны ҥстерҥгҽ керткҽн ҿлеше турында 

сҿйли. Тҿрле ҽдҽбиятлар ҥсешендҽге роленҽ басым ясала.  

Башкортстанның халык шагыйре С. Кудашның аны ҥзенең остазы 

дип атавы, башкорт ҽдҽбиятының ҿлкҽн буын вҽкиллҽренең кҥбесе 

ҽдҽбиятка турыдан-туры Ибраһимовтан ―Галия― мҽдрҽсҽсендҽ  сабак укып 

яки аның ҽсҽрлҽрен ҿйрҽнеп килгҽнлеклҽре ҽйтелҽ, кайберлҽре аталып та 

китҽ. 

Пейзажны бирҥдҽге осталыгына игътибар ителҽ. Пейзаж сурҽтлҽҥ 

осталыгы турында  Татарстанның халык язучысы  Г. Бҽширов биргҽн бҽя 

ҽйтеп ҥтелҽ. "Табигатьне аңлауда да Г. Ибраһимов минем беренче остазым 

булды", – ди ул.  

Педагогика һҽм методика мҽсьҽлҽлҽренең яктыртылышына кҥзҽтҥ 

ясала. 

4 нче тҿркемнең эшчҽнлеге буенча фикерлҽр дҽфтҽрлҽргҽ язып 

куела.  

Укытучының йомгаклау сҥзе тыңланыла. 
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Укытучы. Хҽзер Г. Ибраһимовка бҿек кешелҽр биргҽн бҽялҽр белҽн 

танышып алыйк. Кемнҽр нинди бҽялҽр турында ҽйтҽ ала (укучылар ҥзлҽре 

тапкан бҿялҽрне укыйлар). 

«Ибраһимов!У л – гаҕҽеп матур, нечкҽ тел маһиры, тормышның 

бҿтен катламнарын тирҽнтен ҿйрҽнеп, белеп иҕат иткҽн чын реалистик 

ҽсҽрлҽр – романнар, повестьлар, хикҽялҽр язган проза остасы, ул - ҽдҽбият 

галиме, кҥренекле тҽнкыйтьче, тарихчы һҽм телче, педагог, кҥп яшьлҽрнең 

турыдан-туры дҽрес биргҽн укытучысы; ул – журналист та, башлап йҿрҥче 

– оештыручы, ҕҽмҽгать эшлеклесе.» (Рҽдиф Гатауллин) 

«Бер генҽ кҥреп, бер генҽ сҽгать сҿйлҽшеп, гомергҽ хҽтердҽ кала 

торган кеше сирҽк очрыйдыр. Шундыйларның берсе минем ҿчен татар 

халкының бҿек язучысы Г. Ибраһимов булды.» (С. Ариш) 

«Безнең Галимҕан бер татар халкының гына булмыйча, барлык 

шҽрык халыкларының да зур язучысы.» (ди, ҽзербайҕан шагыйре Самед 

Вурун) 

«Ҽһҽмияте ҥз илендҽ генҽ калмыйча, еракларга тарала торган 

сҽнгатьчелҽр була.Галимҕан да – шуларның берсе. Ул кешелек 

дҿньясындагы иң яхшы шагыйрьлҽр арасында кҥкрҽк киереп керҽ ала.» 

(Павел Семенович Коган) 

«Галимҕан минем беренче укытучым булды: ҿстҽп ҽйтеп, ихтимал, 

бердҽнбер укытучым булгандыр... Һҽм мин Г. Ибраһимовның бер генҽ 

ҽсҽрен дҽ укымый калмадым. Аның һҽр сҽхифҽсе минем ҿчен бер ачыштай 

була иде.» ( Берды Мурадович Кербабаев – тҿрекмҽн язучысы) 

Укытучы.Укучылар, бҥгенге дҽрестҽ без максатыбызга ирештек, дип 

уйлыйм. Чыннан да, Г. Ибраһимов эшчҽнлегенең кҥп якларын кҥреп, аның 

киң колачлы талант иясе икҽнлегенҽ тҿшендек. (Шҽҕҽрҽ агачындагы 

язмалар укып чыгыла.)  

Ҽдипнең бҿтен тормышы, ҥзе ҽйткҽнчҽ, соңгы кҿннҽренҽ кадҽр 

хезмҽт белҽн ҥткҽн. Кҥргҽнегезчҽ, Г. Ибраһимовны татар халкы гына 

тҥгел, башка тҿрки халыклар да ҥзлҽренең остазы итеп саный. Чҿнки ул 

ҥзенең рухы белҽн интернационалист иде.  Аның халкыбызга калдырып 

киткҽн мирасы гаять зур: ҽдҽби хезмҽтлҽре генҽ дҽ 700 лҽп табакка ҕыела, 

4 роман, 3 повесть, дистҽлҽгҽн хикҽя, пьеса, 12 фҽнни китап, 350 лҽп 

мҽкалҽ, дистҽдҽн артык дҽреслек авторы.  

Бҥген олы ҽдип образы, аның иҕаты  турында бик кҥп ҽсҽрлҽр иҕат 

ителҽ. Шундый ҽсҽрлҽр арасында  Суфиян Поварисовның трилогия – 

эпопеясе зур урын алып тора.Аныңисемнҽре дҽ гадҽти тҥгел: ―Пҽйгамбҽр 

таңы‖, ―Кҥкнең ҕиденче катында‖, ―Оҕмахка бер адым‖ дип аталалар. 

Беренче карашка, ҽйтерсең лҽ, ул – пҽйгамбҽрлҽр, фҽрештҽлҽр турындагы 

ҽсҽр. Ҽ аның каһарманы - ҕир кешесе, язучы, олуг галим, миллҽт, халык 

ҿчен бҿтен барлыгын биргҽн шҽхес – Галимҕан Ибраһимов.(ҽсҽрлҽрне 

кҥрсҽтҥ). 

IV. Тест эшлҽҥ.  



154 

 

Ҽ хҽзер эшебезне йомгаклап, бҥген алган мҽгьлҥматлар буенча ―Г. 

Ибраһимовны белҽсезме‖ дигҽн тест эшлҽп алырбыз.(тест интерактивная 

система тестирования и опроса ВОТУМ буенча эшлҽнҽ). 

V. Рефлексия. 

- Ҽ хҽзер укучылар бҥгенге дҽрестҽн кем ҥзенҽ нинди яңалык алды 

икҽн, шуны ачыклап китик ҽле: (чыгыш билетындагы язуларны  укучылар 

дҽвам итҽ). 

Бҥген мин белдем..... 

Миңа ошады.... 

Мин аңладым.... 

VI. Ҿй эше бирҥ. ―Г. Ибраһимов – киң колачлы талант иясе‖ 

темасына инша язарга. 

VII. Йомгаклау. Бҽялҽр кую (Һҽр тҿркемнең ҕитҽкчесе ҥзенең 

ҽгъзаларына билге куя, ҽ укытучы тҿркем ҕитҽкчелҽренҽ). 

Кулланылган ҽдҽбият: 

1. Татар телендҽ урта гомуми белем бирҥ мҽктҽбенең 10 нчы сыйныф 

ҿчен дҽреслек. Казан. Татарстан китап нҽшрияты, 2011.  

2. Г. Ибраһимов ҽсҽрлҽренең 8 томлыгы. 

3. Н. Гыймадиева ―Дҽрестҽ һҽм дҽрестҽн соң‖. Казан. ―Яңалиф‖ 

нҽшрият йорты, 2004. 

4. Интернет-ресурслар. http://lib2.podelise.ru/docs/89/index-74612.html 

5. http://gibrahimov.ucoz.ru/ 

 

Тестка сораулар. 

1. Г. Ибраһимов эшлҽгҽн мҽдрҽсҽ 

1. Галия 

2. Хҿсҽения 

3. Госмания 

2. Язучының беренче хикҽялҽренең берсе. 

1. “Алмачуар” 

2. “Зҽки шҽкертнең мҽдрҽсҽдҽн куылуы” 

3. “Кҿтҥчелҽр” 

3. Г. Ибраһимовның туган ҕире: 

1. Казан 

2. Башкортстаның Авыргазы районы Солтанморат авылы. 

3. Башкортстаның Бишбҥлҽк районы Ает авылы. 

4.‖Яшь йҿрҽклҽр‖ ҽсҽре нинди иҕат методы белҽн иҕат ителгҽн? 

1. Романтизм 

2. Реализм 

5. Г. Ибраһимовка ничҽнче елда ―Хезмҽт батыры‖ дигҽн исем 

бирелҽ? 

1. 1925 

2. 1935 
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6. Ат яратучы крестьян малае Закир турындагы ҽсҽр: 

1. “Табигать балалары”  

2. Кҿтҥчелҽр”    

3. “Алмачуар” 

7. ―Пҽйгамбҽр таңы‖, ―Кҥкнең ҕиденче катында‖, ―Оҕмахка бер 

адым‖ ҽсҽрлҽренең авторы: 

1. Ф. Мусин 

2. С. Поварисов 

3. С. Сафуанов 

8. Г. Ибраһимовның ҥлгҽн елы: 

1. 1941 

2. 1932 

3. 1938 

9. "Мин тҥбҽннҽн, тормышның тҿбеннҽн кҥтҽрелдем". (Г. 

Ибраһимов). Бу ҿзек кайсы ҽсҽрдҽн? 

1.“Алмачуар” 

2.“Зҽки шҽкертнең мҽдрҽсҽдҽн куылуы”      

3. “Кызыл чҽчҽклҽр” 

10.  Башкортстанның халык  шагыйре, Г. Ибраһимовның укучысы: 

1. Хҽсҽн Туфан 

2. Сҽйфи Кудаш 

3. Һади Такташ. 

 

 

«В. ВЛАДЫКИН «ДУННЕЫН ВАНЬ КУИНЬ БУЁЛ…» КЫЛБУРЕЗ 

ЭСКЕРОН» 
 

Ибраева З. С., 

Янаульский район 

МБОУ ООШ с. Каймашабаш  
 

Урок удмуртской литературы в 7 классе  по теме «В. Владыкин.  

Дуннеын вань куинь буел…» 

Пуктэм ужпумъѐс: тодматоно сиѐ- дано тодосчи- этнографен В. 

Владыкинэн но солэн кылбуреныз; улонысь портэм буѐлъѐсты адзыны 

дышетоно, саклыксэс паськытатоно фантазизэс улзытоно; улонэз, 

котырысьтызы дуннеез яратон, сое чакланы но утьыны дышетон; 

Личностной результатъес:уроклэн темаезъя мылкыдзэс шараяло; 

удмуртлыкез утѐн соин данъяськон мылкыд пычато. 

Метапредметной результатъес. 
Регулятивной УУД: уроклы мугъѐс пукто, ужан радзэс чаклало. 

Познавательной УУД: Удмурт Элькун символикая ивортодэт 

люкало, сое радъяло, йылпумъянъѐс лэсьто. 

Коммуникативной УУД: чектэм темаосъя вакчияк веранъѐс дасяло. 
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Возьматон: книга «Удмуртское народное искусство»; удмурт дисья 

адзытон; проектор. 

Уроклэн пуштросэз. 

Гырлы жингыртэм бере, Удмуртилэн Кунпусэз но Куншетэз сярысь 

вакчияк вераськиськом пиналъѐсын. 

Словарной уж: этнограф, куншет, кунпус, кун, кар. 

-Ойдолэ, пиналъѐс ,учком но твералом, кыче буѐлъѐс кутисько 

удмурт дись вуронын яке куонын? Вашкала дисьес милем со сярысь 

верало. (Пиналъес асьсэос верало кыче буѐлъѐс чем пумисько, маин 

портэм лымшор но уйпал дисьѐс). 

- Кыче буѐлъѐс тросгес кадь пыртэмын? (горд, тодьы но сьод) 

-Горд ке шуиськом, кыче суредъѐс пуксѐ син азямы? (Шунды, узы, 

вир, тыл, тылпу, Кремль, эмезь…) 

-Нош тодьы буѐлъя маос син азе кылдо? (Малпан, вылькен, лымы, 

дунне, льомпу, оскон, йол…) 

-Сьод тусэн герзаськемъессэ тодамы ваѐме? (уй, война, музъем, 

кулон, сутскем бервыл…) 

Та буѐлъеслы сизьыса сиѐ- дано тодосчи В. Владыкин гожтиз кылбур 

« Дуннеын вань куинь буѐл…». Али вакчияк тодматскоме асэныз 

этнографен, собере эскеромы кылбурзэ.  

(Пиналъеслы дышетись сетэ. Владыкинлэн улон сюресэзъя шонер но 

шонертэм малпанъесын«+» «-» пусъес пуктылыны котькуд пунктъѐсы, 

биографизэ эскерытэк. Собере быдэсъямзэс эскеро учебникысь текстъя 

(биографиезъя)). Тани со уж: 

1. В. Владыкин-сиѐ- дано тодосчи- этнограф но кылбурчи. 

2. Можга педучилище пырыны оз быгаты, сои ник 1 ар дораз 

пуконолуиз. 

3. Коня ке гожтэм ужъѐссэ Самуил Маршаклы келям, тодмо 

писатель Владыкинлы визьмоесь гожтэтъес ыстэм, оскемзэ возьматыса, 

солэсь гожъяськыны мылкыдзэ жутэм. 

4. Можгаын дышетсконзэ йылпумъяса, со Москваысь 

университетэ пыре. 

5. Отын дышетсконэз умой уг радъяськы , сои ник отысь кошке. 

6. Владыкин ужаны этнография удысэз быръе, солы сизьыса 

научной ужъѐс гожъя. 

7. Этнография – наука, кудиз калыкъѐслэсь вань узыр 

пуштроссэс, портэмлыксэс ,огазеяськемзэспыр- поч эскере. 

8. Владимир Емельянович - наукаосъя доктор, профессор. 

9. Зеч тодэ немец кылэз. 

10. Тодосчи Германиын 1 ар студентъѐсы лекция лыдзысаулиз. 

11. Кылбур гожъян сое ноку ас бордаз оз кыскы, соин сборникез 

но овол. 
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12. Владыкин-малпаськись но малпаськытись писатель, чеберез 

синйылтись но сое кылдытись, кыллэсь шомзэ – дунзэшодись но валась. 

13. Владыкин – 2 кылын усто гожъяны быгатись. 

14. Малы ке но тодосчи палэнске ас анай кылызлэсь, уг 

тунсыкъяськы ас калыкезлэн культураеныз, историеныз. 

(Кутске эскерон. Дырез шыръян понна, пиналъес шонертэм 

малпанъесты гинэ тупато). 

- Нош али тодматскоме «дуннеын вань куинь буѐл» кылбурен но 

эскеромы таче юанлы ответ шедьтыны «Кыче буѐлъѐс Вл. Понна дуноесь 

пото, малы»? 

(Кылбурен тодматскемлэсь азьло, пиналъес мылкыдзэс, 

малпанъессэс чекто, нош  дышетись соосты доска вылэ гожъя). 

- Али кылбурез лыдзомы но тодомы, кин меда Владыкин кадь 

икмалпаське? (текст секытке но, пиналъѐс асьсэ понна лыдзо, саклыксэс 

будэтоно ук). 

- В. Владыкин понна кыче 3 буѐлъѐс быдзымлуо? Шедьтэ но шара 

лыдзе кылбурысь ответсэ. (Пиналъес верало). 

- Нош али кылбурысь шедьтэ но поттэ со буѐлъѐсты (кутске текстэн 

ужан. Дышетись гожъя доска вылэ). 

Горд                                             Сьод Тодьы 

Шунды Музъем Югытдунне 

Вывод: Ваньмыз со-югытдунне. 

Пеймыт югыт 

бордон серекъян 

Улон кайгу шудбур 

Вывод: Ваньмыз со герзаськемын, 

Со гердэз пертчон – УЛОН. 

Горд вир                                сьод вир         Одигез буѐл мукетаз выже. 

Горд тыл                                сьод эгыр        Соос герзаськемын. 

Силѐ – виро адями тодьы кодэктэ 

Сьод сюй тодьы дись 

Кулон  

Вывод:    Адями  УЛОН. 

Кен                                     эмеспи                              СЮАН 

Сьод вожъяськон тодьы мылкыдэ (порме) 

Сьод музъем тодьы азвесь шепез (ветта) 

Сьод музъем (ез)тодьы лымы (шобыртэ) 

ГОРД шунды (шунтэ). 

Вывод: УЛОН ПИТРАН весь озьы питыра. 

Адями нош улэ но улэ. 

- Табере асьмелы валамон малы та 3 буѐлъѐсты быдзым буѐлъѐс 

полы пыртэ В. Владыкин. Али малпанъѐстэс юнматон понна лыдзомы 



158 

 

учебникысь 155-156 бамъесысь сетэм валэктонэз. (Татын кутыны луоно 

«Чтение с пометками» приемез). Лыдзе но книгалэн поляяз карандашен 

пусъе (!) туж тунсыко интызэ. Валантэм интыосаз пуктэ (?) (Таче дыръя 

пиналъѐс сак лыдзыны кутско, карандашен ужан соослы кельше.  ? пусъес 

кылдо ке нырысь соос вылын ужаськом. Озьы пиналъѐс асьсэос валэктон 

утчало, тодон-валанзэс радъяло. Тужгес но кельшем интыоссэ шара 

лыдзыны куроно, собере огъя вывод лэсьтиське). 

Вывод: 3 буѐл пыр быдэс улонэз возьматыны луэ вылэм: улон радэз, 

солэсь азинскемзэ но «питырамзэ». Сьод, тодьы но горд буѐлъѐсулонлэсь 

си-радзэпусйисьтодметъѐс. Дуннеынваньмызгерзаськемын. Ваче пумит та 

тусъѐсугпуксѐ, куд-ог дыръя соосты ог- огзылэсь висъяны но шуг, одигез 

выже мукетаз,одигзэ азьланьтэ мукетыз. Ваньмыз со – УЛОН. 

- Нош али учкомы Куншетмес но Кунпусмес. Кыче буелъесты 

адзиськоды? 

(Пиналъѐс верало вывод лэсьто). 

Вывод: Кунпусын но Куншетын, Кункрезьын но 3 

быдзымбуѐлпумиське.(Дыр кылиз ке кылзоно Удмурт шаерлэсь 

Кункрезьзэ). 

- Нош ти, пиналъѐс, дуннеез кыче буѐл пыр адзиськоды? Кыче тиляд 

яратоно буѐлды? 

(Дышетскисьѐс мини-сочинение бордын ужало. Уг ке быдто, со 

иксоослыгуртэ уж луэ). 

Рефлексия:Мае мон тоди? 

Марлы мон пайми? 

Марлы мон дыши? 

Гуртэ уж: гожтоно мини- сочинение кельшисьбуѐлъя. 
 

 

Ш. БАБИЧ. «ҠУРАЙҠАЙҒА» 

(10-сы класс ҿсҿн телевизион дҽрес) 
 

Кҽримова Л.З., 

Стҽрлетемаҡ районы  

Рощинский  урта мҽктҽбе 

Маҡсат:  

1) Ш. Бабичтың тормош юлы менҽн танышыу, ижадына 

ҡыҙыҡһыныу тыуҙырыу; 

2) ―Ҡурайҡайға‖ шиғырын ҿйрҽнеҥ; 

3) ҡурайсылар тураһында белешмҽ биреҥ; 

4) милли музыка ҡоралы – ҡурай моңона һҿйҿҥ тҽрбиҽлҽҥ. 

Йыһазландырыу:  

Ш. Бабичтың портреты, презентация, видеояҙмалар, 

фонохрестоматия, ҡурайсыларҙың портреттары, ҥҙҙҽрен баһалау ҿсҿн 

биттҽр. 
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Дҽрес барышы. 

1. Башҡорт теленҽ хас ҿндҽрҙе дҿрҿҫ ҽйтеү. 

Йомаҡ. 

Ҡырҙа ҥҫкҽн бер бала 

Ҿйгҽ килеп моң һала. 

(ҡурай) 

Уҡытыусы “телевизор” аша дҽрестең программаһын уҡый. 

 

1. Йомаҡ ҡойоу. 

2. Ш. Бабичтың тормошо һҽм ижады. 

3. Шиғриҽт минуттары. Ш. Бабич ―Ҡурайҡаға‖ шиғыры. 

4. Яңылыҡтар. 

5. Ял минуттары. 

6. Хазина. 

7. Һаулыҡ – ҙур байлыҡ. 

8. Телевикторина. 

 

Уҡыусылар дҽресте ҥткҽреҥ формаһын,темаһын 

билдҽлҽйҙҽр(телевизион дҽрес). 

Уҡыусыларға ҥҙҙҽрен баһалау ҿсҿн биттҽр таратыла. 

Фамилия, исем ___________________________________________ 

 

Кҽйеф 

Дҽрес башында Дҽрес аҙағында 

    

 

 

Һорауҙар 

Дҽрес башында Дҽрес аҙағында 

белҽм шиклҽнҽм белмҽйем белҽм шиклҽнҽм белмҽ

йем 

Кем ул 

Ш.Бабич? 

      

Уның 

тыуған 

йылы 

      

Ш.Бабич- 

тың 

шиғыры 

      

Нимҽ ул 

ҡурай? 

      

Ҡурайсы- 

лар 
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- Кҥренеҥенсҽ, кҥп һорауҙарға яуаптар юҡ. Шулай итеп, дҽрестҽ 

нимҽлҽр белергҽ телҽйһегеҙ? (дҽрестең маҡсатын билдҽлҽҥ) 

- Донъя поэзияһында Ш. Бабич фажиғҽле һҽм батыр яҙмышлы 

шағирҙарҙың береһе. 24 кенҽ йыл йҽшҽп, 9 ғына йыл ижад итеп, 

Шҽйехзада башҡорт шиғриҽтенең бер шҽхесенҽ ҽйлҽнде. 

Халыҡ бҽхете һҽм рухы ҿсҿн кҿрҽшкҽн шағир Башҡортостандың иң 

ҡатмарлы тарихи осор кисергҽн кҿндҽрендҽ ижад иткҽн, ҽммҽ тоғро юл 

һайлаған, ҡыҫҡа ғына ғҥмере эсендҽ халҡына хеҙмҽт иткҽн. 

Бҿгҿнгҿ дҽрестҽ беҙ Ш. Бабичтың тормош юлы һҽм ―Ҡурайҡайға‖ 

исемле шиғыры менҽн танышып ҥтербеҙ. 

2. Ш. Бабич трмошо һҽм ижады. 
Ш. Бабич биографияһына, ижадына байҡау яһау. Тҿп даталарҙы 

дҽфтҽргҽ яҙыу. 

1895 й. Дҥртҿйлҿ районы Ҽсҽн ауылында тыуа. 

1910 й. Кустанай ҿлкҽһе Дҥсҽнбай ауылында балалар уҡыта. 

1911-1916 й. Ҿфҿлҽ ―Ғҽлиҽ‖ мҽҙрҽсҽһендҽ уҡый. 

1916 й. Троицк ҡалаһында мҿғҽллим. 

1917-1919 й. Дҽҥлҽт эшмҽкҽре. 

1919 й., март Йылайыр районында фажиғҽле һҽлҽк була. 

Уҡытыусы. Ш. Бабич халҡыбыҙ тарихында шағир булып ҡына тҥгел, 

ҽ кҥренекле дҽҥлҽт эшмҽкҽре булараҡ та урын алды. 1917 йылда 

революция ялҡыны тоҡанғас, Ҽ. Вҽлиди менҽн Башҡортостандың килҽсҽге 

ҿсҿн кҿрҽште.  

“Янсыҡ” видеояҙмаһынан ҿҙҿк ҡарау. 

3. Шиғриҽт минуттары. 
Ш. Бабичтың ―Ҡурайҡайға‖ тигҽн шиғыры 

1) һҥҙлек эше 

һыҙғырт, һиҙгерт, һҿйҙҿрт, бола, заң, һуғарылһын, сҽхрҽ. 

2) Уҡыу. Шиғырҙың идея-тематик йҿкмҽткеһе ҿҫтҿндҽ эшлҽҥ. 

- Автор ҡурайға нимҽ тип мҿрҽжҽғҽт итҽ? 

- Авторҙың ябай мҿрҽжҽғҽтендҽнимҽ сағыла? 

- Ошо гҥзҽл Башҡортостанда йҽшҽгҽн халыҡтың ҥҙ тарихы бар. 

Был тарих ҡайһы юлдарҙа сағыла? 

- Ҽ был тарих нимҽ тураһында һҿйлҽй? 

- Ш. Бабич ниндҽй заман килгҽнгҽ һҿйҿнҽ? 

- Шиғырҙың исеменҽ иғтибар итегеҙ ҽле. Ни ҿсҿн автор 

шиғырын ―Ҡурайҡайға‖ тип атаған, ҽ ―Ҡурайға‖ ғына тҥгел (Шағирҙың 

ҡурай менҽн һоҡланыуы ла, уны ихтирам итеҥе лҽ ярылып ята. Уның 

исеменҽн ҥк моң урғылып торған кеҥек). 

3) Уҡыусылар ҥҙ аллы шиғырҙың поэтик сараларын билдҽлҽйҙҽр. 

4) Фонохрестоматия тыңлау. 

4) Тасуири уҡыу (ҡурай моңо яҙылған фонояҙма) 
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Уҡыусылар араһынан 3 кешенҽн торған жюри һайлана. Жюри 

шиғырҙы уҡыусыларҙы баһалай һҽм нимҽһе оҡшауын йҽ оҡшамауын 

аңлата. 

Уҡытыусы. 

- Эйе, был шиғырҙа автор ҡаһарман бабаларыбыҙҙың «ҡара ҡан 

менҽн һуғарылған» шанлы тарихына ҽйлҽнеп ҡарай. Ҡурай беҙгҽ 

башҡортхалҡының яҙмышы, тормошо тураһында һҿйлҽй. 

4. Яңылыҡтар. 

- Ҡурайҙа уйнаған кешелҽрҙе нисек атайҙар? (ҡурайсы). 

Тҿркҿмдҽрҙҽ эш. Һҽр тҿркҿм бирелгҽн материалдар буйынса 

ҽҙерлҽнҽ. Ҡурайсылар тураһында уҡыусыларҙың сығышы, 

(портреттарын кҥрһҽтеҥ) 

1. Йомабай Иҫҽнбаев 

2. Азат Айытҡолов 

3. Ишмулла Дилмҿхҽмҽтов 

5. Ял минуттары. 

“Ҡурайсы егеткҽ” йыры башҡарыла. Балалар бейейҙҽр. 

6. “Хазина” 

1. Юлай Ғҽйнетдинов – Башҡортостандың дҽҥлҽт 

телерадиокомпанияһының ―Хазина‖ ижад берекмҽһе етҽксеһе, 

Башҡортостандың халыҡ артисы һҽм атҡаҙанған мҽҙҽниҽт хеҙмҽткҽре. Ул 

Салауат Юлаев премияһы лауреаты. 

2. Видеотаҫма ҡарау (Ю. Ғҽйнетдинов ҡурайҙа уйнай). 

7. Һаулыҡ – ҙур байлыҡ. 

1) - Башҡорттар ҥҙҙҽренең улдарын кесе йҽштҽн ҡурайҙа уйнарға 

ҿйрҽткҽндҽр. Сҿнки ҡурайҙа уйнау файҙалы. Ул: 

– тештҽрҙе нығыта; 

– бронхиаль астманан дауалай; 

– ҥпкҽне таҙарта, организмды кислород менҽн байыта; 

– кҽҥҙҽне дҿрҿҫ, тҿҙ итеп тоторға булышлыҡ итҽ; 

– бармаҡтар ҿсҿн массаж. 

2) - Беҙҙең мҽктҽптҽ лҽ ҡурайсылар тҥңҽрҽге эшлҽй. Улар бҿгҿн 

беҙҙҽ ҡунаҡта. Йҽгеҙ ҽле бергҽлҽп уйнап, йырлап алайыҡ. 

Ҡурайсылар дҽртле кҿй уйнай, бергҽлҽп бейейҙҽр. 

3) - Баймаҡ районында ҡурайға һҽйкҽл тора. Уның тажы 29 

булыуында ла хикмҽт бар – был яҡтағы мҽшһҥр ҡурайсыларҙы сағылдыра 

ул. Был һҽйкҽлде ҡуйыуҙы шул яҡ кешеһе уҡытыусы Миҙхҽт Байрамғолов 

ойошторҙо. 

8. Телевикторина (йомғаҡлау) 

1). Кҿй яңғырай. Ниндҽй кҿй? 

2). Ш. Бабич ҡайҙа тыуған? 

3). Ш. Бабич ҡасан тыуған? 

4). Ниндҽй ҡурайсыларҙы белҽһегеҙ? 
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5). «Хазина» тапшырыуының авторы. 

6). Ниндҽй шиғырҙан ҿҙҿк? 

Уйна, ҡурай, кҥктҽн йҽм шаулаһын,  

Нур уйнаһын баштар ҿҫтҿндҽ.(Ш. Б.) 

7). Ниндҽй ҡалала ҡурайға һҽйкҽл ҡуйылған? 

Дҽрес аҙағында ҥҙҙҽрен баһалау ҿсҿн бирелгҽн биттҽрҙе 

тултыралар, һығымта яһайҙар. 

- Шулай итеп, Ш. Бабич башҡорт халҡын, башҡорт ҡурайын, тыуған 

ерен данлап, ҥҙе халыҡ кҥңелендҽ ҡояш булып балҡыны. Уның яҙмышы 

фажиғҽле булды, лҽкин бҽхетһеҙ булманы. 

Һҽр йыл һайын бирелҽ торған йҽштҽр премияһының Ш. Бабич 

исемен йҿрҿтҿҥе лҽ уның талантының мҽртҽбҽле, халыҡсан икҽнен ҥҙе ҥк 

ҽйтеп тора.  

Бҿгҿнгҿ дҽрестҽ Ш. Бабичтың тормош юлына байҡау яһаныҡ һҽм 

уның иҫ киткес талантлы шҽхес икҽнен асыҡланыҡ. Беҙҙең илебеҙ бҿйҿк 

шағирҙарға һҽм яҙыусыларға бик бай. Уларҙың ҽҫҽрҙҽре беҙгҽ тормошто 

аңларға, ҥҙ юлыңды табырға ҿйрҽтҽ. Юҡҡа ғына быйылғы йыл илебеҙҙҽ 

―Ҽҙҽбиҽт йылы‖ тип иғлан ителмҽне. 

Быйылғы йылдың эмблемаһы кҥрһҽтелҽ. 

- Балалар, халыҡта шундай мҽҡҽлдҽр бар: ―Белеме бар меңде еңер‖, 

―Кҥп уҡыған кҥп белҽ‖ һ.б. Һеҙ ҙҽ ҽҙҽбиҽтте уҡығыҙ, яратығыҙ! Белемле 

кеше булығыҙ. 

 

 

ҼСҼЙЕМДЕҢ ИЗГЕ ҠУЛДАРЫ 
 

Минивҽлиева  Г. Ш., 

Шаран районы  

Салмалы урта мҽктҽбе 
 

Яҙыусы Ғ. Аллаяровтың «Таҫтамал» хикҽйҽһе буйынса.  

Маҡсат. Хикҽйҽгҽ анализ яһау; таҫтамалдар тураһында ҽңгҽмҽ 

ойоштороу; ҽсҽлҽр, батырлыҡ тураһында һҿйлҽшеҥ; ҽсҽйҙҽргҽ ҡарата 

ихтирамлылыҡ, яратыу тойғоһо; һуғыш батыры аша патриотизм хистҽре 

тҽрбиҽлҽҥ. 

Йыһазландырыу: тҿрлҿ таҫтамалдар, һҥрҽттҽр, компьютер,  

гербарий. 

Эпиграф. 

Иген иккҽн - ҽсҽм ҡулдары, 

Сигеҥ сиккҽн - ҽсҽм ҡулдары, 

Урман киҫкҽн - ҽсҽм ҡулдары, 

Талмаҫ ҡанат - ҽсҽм ҡулдары… 

Дҽрес барышы. 

.  Ойоштороу. 
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- Һаумыһығыҙ, уҡыусылар! 

. Яҡташыбыҙ З. Шҽйхетдинованың «Ҽсҽйемдең изге телҽге» 

шиғырын уҡыу. 

Стенала һҿлгҿ эленеп тора 

Ҽсҽйемдең биргҽн бҥлҽге. 

Ауыр минуттарҙа ишетелгҽн кеҥек, 

Ҽсҽйемдең изге телҽге. 

Ҽсҽйемдең изге телҽктҽре, 

Ошо аҡ һҿлгҿгҽ һибелгҽн. 

Ҡалғандары миңҽ аҙашмаҫҡа, 

Тормош юлдарына һибелгҽн. 

Рҽхмҽт, ҽсҽй, ауыр йылдарҙа ла 

Ваҡыт табып һҿлгҿ сиккҽнһең. 

-Ҡыҙҙарыма бҥлҽк булыр, -тип, 

Кҥпме кҥҙ нурҙары тҥккҽнһең. 

Һинең һҿлгҿң менҽн битем һҿртһҽм, 

Яҡтырып китҽ минең кҥңелем. 

Һҽр ваҡытта һине иҫкҽ тҿшҿрҿп, 

Нурҙар һибҽ ҿйгҽ аҡ һҿлгҿң. 

- Был шиғыр нимҽ тураһында һҿйлҽй? 

- (Һҿлгҿ тураһында) 

.-Шулай булғас, беҙ бҿгҿн ҽсҽлҽр, таҫтамалдар тураһында 

һҿйлҽшербеҙ, тормошта таҫтамалдың файҙаһы, ҡулланылышы тураһында 

белербеҙ, ҽ быны беҙ Ғазим Аллаяровтың «Таҫтамал» ҽҫҽре аша 

тикшерербеҙ. 

-Числоны, теманы, эпиграфты яҙығыҙ. 

1. 

-Һеҙгҽ был хикҽйҽне ҿйҙҽ уҡып килергҽ ине.    

-Һеҙгҽ ниндҽй һҥҙҙҽр аңлашылманы ҡарайыҡ ҽле.  

 Нейтраль-теге яҡҡа ла, был яҡҡа ла ҡарамай.   

Ҡойон-ҿйҿрмҽ ел.      

Ҡҿҙрҽтле-кҿслҿ.      

Тоҡсай- ҡапсыҡ, мешок.   

2. 

- Ҽҫҽр ниндҽй  ваҡиғаны һҥрҽтлҽй? Кем тураһында? 

(Ҡыҫҡаса йҿкмҽткеһен һҿйлҽтеҥ) 

3.  

-Хҽҙер беҙ был хикҽйҽне ҿлҿштҽргҽ бҥлеп тикшерҽйек ҽле. Ниндҽй 

ҿлҿштҽргҽ бҥлеп булыр икҽн? Ҽҫҽргҽ кҥҙ һалығыҙ ҽле. 

1-се ҿлҿштҿ билдҽлҽҥ. 

Уҡыусыларҙың яуаптарын тыңлау. 

- Һуғыш  ваҡыты. Ҽсҽһе улына таҫтамал биреп ебҽрҽ. 
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- Ни ҿсҿн таҫтамал биреп ебҽрҽ ул? Биргҽн ваҡытта нимҽ ти? Ошо 

урынды табып уҡығыҙ ҽле.   

- Таҫтамалды кемгҽ атап сиккҽн ҽсҽһе?    

- Тимҽк, ул таҫтамалды ҽсҽһенең тҿҫҿ итеп йҿрҿтҽ. Шуға ла ышаныс, 

еңеҥгҽ кҿс бирҽ. 

- Был ҿлҿшкҽ исем һайлағыҙ.(Һуғышҡа китеҥ. Оҙатыу.) 

2-се ҿлҿштҿ билдҽлҽҥ.  

(Һуғышта яраланыу, таҫтамал менҽн бҽйлҽҥ кҥренеше.) 

- Ни ҿсҿн ул таҫтамал менҽн бҽйлҽй? (Ҡанды туҡтатыр ҿсҿн) 

- Ҽгҽр таҫтамалы булмаһа? (һҽлҽк булыр ине, иптҽштҽрен дҽ ҡотҡара 

алмаҫ ине) 

- Ҡайһы кеҫҽһендҽ йҿрҿткҽн һуң ул? Ни ҿсҿн салбар кеҫҽһенҽ 

һалмаған? (кҥкрҽк турыһында йҿрҿткҽн, салбар кеҫҽһенҽ һалһа, тҿшҿп 

ҡалырға мҿмкин) 

Һығымта яһағыҙ. 

- Тимҽк, 1-се ҿлҿштҽ ҽсҽһен һағынып кҥҙ йҽштҽрен һҿртһҽ, 2-се 

ҿлҿштҽ яраһын бҽйлҽр ҿсҿн кҽрҽк булған икҽн таҫтамал. Ҽсҽһенең ҥҙ 

ҡулдары менҽн кҥҙ нурҙарын тҥгеп эшлҽгҽн ҽйбере ҡҽҙерле була инде ул. 

- Был егет ҥҙе генҽ ҡотолғанмы? 

-Ниндҽй кеше ул?  Ниндҽй кеше генҽ шулай эшлҽй ала? 

(изге, батыр, тҽҥҽккҽл) 

- Ниндҽй исем бирер инегеҙ был ҿлҿшкҽ? (Батырлыҡ) 

3-сҿ ҿлҿштҿ табайыҡ ҽле. Ҽйҙҽгеҙ был ҿлҿштҿ ролдҽргҽ бҥлеп 

уҡыйыҡ. 

- Таҫтамалы юҡ икҽнен белгҽс, нисек булып китҽ уға? 

 (ҡайғыра - таҡтаға яҙырға) 

- Автор ниндҽй һҥҙҙҽр менҽн биргҽн? (Йҿрҽге һыҙлап китҽ) 

- Ни ҿсҿн шулай була? (сҿнки ҿйҙҽн килгҽн ҽйбер, сит ерҙҽ ҿй 

йылыһын, ҽсҽһенең йомшаҡ ҡулдарын хҽтерлҽтҽ, уны ҡотҡара) 

- Таҫтамал табылғас ул ниндҽй хистҽр кисерҽ? Текстан табығыҙ. 

(Яралары онотолғандай була, шатлана - таҡтаға яҙырға) 

- Лексик мҽғҽнҽһе буйынса  был ниндҽй  һҥҙҙҽр? (Антонимдар)  

- Был ҿлҿшкҽ исем бирегеҙ (Госпиталдҽ, һҿйҿнҿс). 

- Һығымта яһағыҙ.  

- Тимҽк, был таҫтамал егеткҽ ярҙам итеп кенҽ ҡалмай, йҽшҽҥгҽ  лҽ 

кҿс бирҽ, хҽл бирҽ. 

IV. 

- Таҡтаға кҥҙ һалығыҙ ҽле (Эпиграфты бергҽлҽп уҡыу).  

- Ни ҿсҿн был эпиграфты алғанбыҙ икҽн? 

- Ҽсҽй менҽн таҫтамал араһында ниндҽй бҽйлҽнеш бар? (сҿнки 

ҽсҽлҽр эшлҽгҽн,  кҥҙ нурҙарын тҥгеп) 

- Ҽсҽй ҡулдары ниндҽй? Текста ла осраны улар (наҙлы, яғымлы, 

йомшаҡ, етеҙ, эшсҽн, ҡҿҙрҽтле -таҡтаға яҙалар). 
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- Был һҥҙҙҽр лексик яҡтан ниндҽй һҥҙҙҽр була? (синонимдар) 

- Ҽ ҡайҙан белҽһегеҙ уларҙың шундай икҽнлеген? (икмҽк бешерҽлҽр, 

кер йыуалар һ.б.) 

- Ҽ һеҙ уларға ярҙам итҽһегеҙме? Нисек итеп? 

V. Схема менҽн эшлҽҥ. 

1. 

- Был таҫтамалдарға ҡарағыҙ ҽле, тҿрҙҽре буйынса ниндҽй улар? 

- Был киндер таҫтамал, етендҽн туҡып эшлҽнгҽн; етен-лен 

(таҫтамалдарҙы таҡтаға элеп  барырға, гербарий кҥрһҽтергҽ) 

- Быныһы һырлы-вафельный таҫтамал. 

- Был йҿнтҽҫ, йомшаҡ-махровый була.   

2. 

- Эшлҽнелеше яғынан ниндҽй таҫтамалдар була? 

 (Туҡылған, сигелгҽн, биҙҽклҽнгҽн) 

3.  

- Ҡулланылышы яғынан  ҡайҙарҙа ҡулланабыҙ?    

(Туйҙарҙа, һабантуйҙарҙа, ҡунаҡ ҡаршылағанда, һҿртҿнгҽндҽ, яра 

бҽйлҽгҽндҽ) 

(Компьютерҙа кҥрһҽтеҥ) 

- Таҫтамалдар элек-электҽн тормошта ҙур урын алып торған. Йҽш 

ҡыҙҙар кис ултырып таҫтамалдар сиккҽндҽр, уларҙы кейҽҥгҽ сыҡҡанда, 

буласаҡ ирҙҽренҽ ҽҙерлҽгҽндҽр, ҡунаҡ ҡаршылағанда ҡулланғандар, 

һабантуй батырҙарына бҥлҽк иткҽндҽр һҽм электҽн ҥк килгҽн йола-ул 

тирмҽлҽрҙе, ҿй эстҽрен биҙҽҥ булған. Ғҿмҥмҽн, был һҥрҽттҽргҽ ҡарап та 

таҫтамалдарҙың аҡлыҡ, паклыҡ символы булып, кешене ғҥмере буйына 

оҙата килеҥен кҥрҽһегеҙ. 

VI. 

- Таҫтамал-һҿлгҿ, ҽсҽйҙҽр тураһында шағирҙарыбыҙ шиғырҙар ҙа 

ижад иткҽндҽр. Шҽйхетдинова Зҿлфиҽ Нҽжметдин ҡыҙы ла шиғри кҥңелле 

ауылдашыбыҙ ине. Хҽҙер уның шиғырын ейҽнсҽре Юлиҽ Мҿхтҽсипова 

һҿйлҽп ишеттерер. 

(«Һҿлгҿ» шиғырын уҡыу ) 

- Мослахова Илһҿйҽр ҿлҽсҽһе тураһында гҽзиттҽ баҫылған мҽҡҽлҽне 

уҡый. 

-Уҡыусылар, ҽсҽлҽр тураһында ниндҽй мҽҡҽлдҽр белеп килдегеҙ? 

(уҡыйҙар) 

VII.   Тҿркҿмдҽрҙҽ эш.   

1-се тҿркҿм. Ҽҫҽрҙҽге егеткҽ характеристика бирергҽ, сифатын 

билдҽлҽргҽ, һығымта яһарға. (Батыр, ҡыю,  тҽҥҽккҽл, кҿслҿ ихтыярлы,илен 

яратыусы, шуға кҥрҽ ул –еңеҥсе).   

2-се тҿркҿм. Ҽҫҽрҙҽн сығып ҽсҽнең сифаттарын уйларға. 

(Ҡайғыртыусан, улын яратыусы, шуға ла ҽсҽ батыр  ул  ҥҫтергҽн)  
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3-сҿ тҿркҿм. Ҽҫҽрҙҽн сығып, дошманға характеристка бирергҽ. 

(Аяуһыҙ, ҡурҡыныс,  яуыз, кеше  ҥлтереҥсе, шуға кҥрҽ ул – еңелеҥсе)     

- Һығымта яһайыҡ: тик кҿслҿ, батыр, тыуған ерен, ҽсҽһен яратыусы 

кеше генҽ тыуған илен һаҡлай ала. 

Бына һеҙ, килҽсҽк быуын батырҙары, тыуған илебеҙҙе, еребеҙҙе, 

тҽбиғҽтте һаҡлаусылар, биҙҽҥселҽр. Быйылғы йылыбыҙ - Ҽҙҽбиҽт йылы 

һҽм Бҿйҿк Еңеҥгҽ 70 йыл булыуы менҽн иҫтҽлекле. (Һуғыш ветерандары 

тураһында ҽңгҽмҽ -компьютерҙан кҥрһҽтергҽ) 

Ниндҽй генҽ яҡшылыҡ  эшлҽһҽгеҙ ҙҽ ул ҙур батырлыҡ буласаҡ.  

- Уҡыусылар,тағы ла бер тапҡыр дҽрестең темаһына иғтибар итегеҙ.  

- Нимҽ ул изгелек? Ниндҽй изгелек эшлҽгҽн ҽсҽ балаһына? 

(Йҽшҽҥгҽ кҿс биргҽн, ҥлемдҽн ҡотҡарған) 

- Тимҽк, ҽсҽ балаһы ҿсҿн бҿйҿк зат, шуға ла беҙ ҽсҽйҙҽрҙе һаҡларға 

тейешбеҙ, бына һеҙҙең тырышып уҡыуығыҙ ҙа уларға ҙур бҥлҽк булып 

тора. 

Йомғаҡлау. 

-Нимҽлҽр тураһында һҿйлҽштек беҙ дҽрестҽ? 

- Уҡыусылар, хикҽйҽнең авторы Ғҽзим Аллаяров шундай тҽрҽн 

йҿкмҽткеле ҽҫҽр яҙған, ул ҥҙе лҽ һуғышта булған. Ул да шулай ҽсҽһен, 

тыуған ҿйҿн һағынғандыр. 

- Һеҙ ҙҽ сит ерҙҽрҙҽ булаһығыҙ, ял итергҽ бараһығыҙ, шул сағында 

ҽсҽйегеҙҙе һағынаһығыҙмы, нисек итеп һағынаһығыҙ?  Уның иркҽлҽҥҙҽрен, 

яғымлы тауыштарын, ҽллҽ уның  йомшаҡ ҡулдарын һағынаһығыҙмы?  

Шул турала инша яҙығыҙ. Иншаның исемен «Ҽсҽйемдең йомшаҡ 

ҡулдары» тип атарға мҿмкин. Матур сыҡҡандарын  «Сҿн һулышы»  

гҽзитенҽ ебҽрербеҙ. 

Ҿй эшенең икенсе ҿлҿшҿ: хикҽйнең йҿкмҽткеһен һҿйлҽргҽ ҿйрҽнеҥ, 

һорауҙарға яуаптар биреҥ. 

Ҿй эшенең ҿсҿнсҿ ҿлҿшҿ: хикҽйҽне тасуири уҡырға ҿйрҽнеҥ, 

һҥрҽттҽр тҿшҿрҿҥ . 

VIII. Билдҽлҽр ҡуйыу. 

–Балалар, бҿгҿн дҽрескҽ килгҽн хҿрмҽткҽ лайыҡ, изге кҥңелле 

ҽсҽлҽр. Был таҫтамалдарҙы беҙҙең ҡыҙҙарыбыҙ хеҙмҽт дҽресендҽ кҥҙ 

нурҙарын тҥгеп, кҥңел йылыһын биреп эшлҽнелҽр. Бҥлҽгебеҙ бҿгҿнгҿ 

осрашыу  иҫтҽлеге булһын (йыр «Ҽсҽйҙҽргҽ ауыр  һҥҙ ҽйтмҽгеҙ»). 
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КҼТИБҼ КИНЙҼБУЛАТОВА  

«ҺАУМЫ, АҠ ҠЫШ!» 

Ҡылымдар (7-се класс) 
 

Сиразетдинова Г.Ф., 

Дҥртҿйлҿ ҡалаһы  

4-се һанлы урта мҽктҽбе  
 

Маҡсат: Кҽтибҽ Кинйҽбулатованың биографияһы менҽн танышыу, 

«Һаумы, аҡ ҡыш!» шиғырының идея-тематик йҿкмҽткеһен ҥҙлҽштереҥ, 

шиғыр нигеҙендҽ тирҽ-яҡтағы тҽбиғҽттең матурлығын кҥрҽ белеҥҙе  

тҽрбиҽлҽҥ, ҽҫҽргҽ ҡарата ҥҙ фекереңде ҽйтергҽ ҿйрҽтеҥ, ҡылымдарҙы 

ҡабатлау. 

Ирешҽсҽк нҽтижҽ: тексты дҿрҿҫ, аңлы, тасуири уҡыу; һҥрҽтлҽҥ 

тексын тыңлау һҽм аңлап ҡабул итеҥ; текстағы образлы һҥҙҙҽрҙе, һҥрҽтлҽҥ 

– тасуирлау сараларын табыу, уларҙы телмҽрҙҽ дҿрҿҫ итеп ҡулланыу; 

текстан аңлашылмаған һҥҙҙҽрҙе табыу, һҥҙлектҽр менҽн эш итҽ белеҥ. 

Ҡылымдарҙы дҿрҿҫ ҡуллана белеҥ. 

Шҽхескҽ ҡағылышлы универсаль уҡыу эшмҽкҽрлек: дҿрҿҫ һҿйлҽм 

булдырыуға ынтылыу, ҥҙ фекереңде ҽйтҽ белеҥ, иптҽшеңҽ рухи ярҙам 

кҥрһҽтҽ белеҥ, тҿркҿмдҽрҙҽ килешеп эшлҽй белеҥ, фекереңде иҫбатлай 

белеҥ. 

1. регулятив: уҡыу бурыстарын ҡуйыу, барлыҡҡа килгҽн ситуацияла 

ориентлаша белеҥ, ҥҙ фекереңде тҿгҽл еткереҥ, дҿрҿҫтҽн дҿрҿҫ тҥгелде 

айырыу, таныш араһынан таныш булмағанды билдҽлҽй белеҥ, нҽтижҽлҽр 

формалаштырыу; 

2. танып-белеҥ: тейешле мҽғлҥмҽтте табыу һҽм айырып алыу; тҿрлҿ 

рҽҥештҽ бирелгҽн мҽғлҥмҽтте ҡабул итеҥ һҽм аңлау; уҡығанды анализлау; 

3. коммуникатив: башҡаларҙың һҿйлҽмен ишетеҥ һҽм тыңлау, ҥҙ 

фекереңде ышандыра белеҥ, башҡаларға аңлайышлы һҿйлҽм тҿҙҿҥ. 

 
Дҽрес этаптары Уҡытыусы эшмҽкҽрлеге Уҡыусылар 

эшмҽкҽрлеге 

Иҫкҽр

мҽ 

Мотивациялау 

этабы 

Актуаллҽштереҥ 

 

 

Ойоштороу ҿлҿшҿ. 

-Һаумыһығыҙ! Кҽйефтҽрегеҙ 

нисек? 

Уҡыусылар, мин һеҙгҽ яҡшы кҿн 

телҽйем. 

Һеҙ ҙҽ бер-берегеҙгҽ йылмайып, 

телҽк телҽгеҙ. Алдығыҙҙа 

индивидуаль карточкалар. Ҥҙегеҙгҽ 

билдҽлҽр  ҡуйырға онотмағыҙ. 

-Һеҙҙең алдығыҙҙа йомаҡ.  

Тасуири итеп хор менҽн уҡып 

кҥрһҽтегеҙ.  

Шҽкҽр тиһҽң, шҽкҽр тҥгел, 

-Һаумыһығыҙ!  

 

Мин... телҽйем. 

 

 

-Был  ҡар. 

 

-Ҡар ҡышын яуа. 

Ул аҡ.  

-Ул  тҽбиғҽт  

кҥренеше. 

Яуаптар. 
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Һҿт тҽ тҥгел, ҥҙе –аҡ, 

Мамыҡ тиһҽң, мамыҡ тҥгел, 

Йҽ,был нимҽ, уйлап тап.   

-Уҡыусылар был нимҽ? 

-Был  тҽбиғҽт  кҥренеше 

тураһында нимҽ ҽйтерһегеҙ? 

Ҡыш тураһында беҙ һеҙҙең менҽн 

ниндҽй ҽҫҽрҙҽр уҡыныҡ? 

Бҿгҿн дҽрестҽ Кҽтибҽ 

Кинйҽбулатованың «Һаумы, аҡ 

ҡыш!» шиғырын уҡыясаҡбыҙ. 

Ҡылым темаһын ҡабатлайбыҙ. 

Дҽфтҽргҽ числоны, теманы яҙып 

ҡуйығыҙ. Тема:  К. Кинйҽбулато-

ваның «Һаумы, аҡ ҡыш!» шиғыры. 

Ҡылым. 

Ҡыш тураһында 

ҽҫҽрҙҽрҙе иҫкҽ 

тҿшҿрҿҥ. 

 

 

 

Дҽфтҽргҽ числоны, 

теманы яҙып 

ҡуйыу. 

 

 

Проблемалы 

ситуация  

тыуҙырыу 

 

 

 

Ҡыш  һҥҙе һеҙҙҽ ниндҽй уйҙар 

тыуҙыра? 

-Ошо һҥҙҙҽрҙҽн сығып,  дҽрескҽ 

ниндҽй проблемалы һорау ҡуйып 

була?  

Ҡыштың матурлығы нимҽлҽ икҽн? 

Был проблеманы хҽл итеҥ ҿсҿн 

маҡсаттарҙы билдҽлҽйек. 

Маҡсаттар: 1. Ҡыштың 

матурлығын нисек  кҥреп була? 

2. Шағирҽ ҽҫҽрендҽ ҡыштың 

матурлығын нисек һҥрҽтлҽй? 

3. Ҡыштың матурлығын книндҽй 

ҡылымдар ярҙамында һҥрҽтлҽп 

була?  

Ҥҙегеҙгҽ баһалар  ҡуйырға 

онотмағыҙ. 

Аҡлыҡ, сафлыҡ, 

таҙалыҡ, яңы йыл, 

яңы асыштар 

Проблеманы 

дҽфтҽргҽ яҙыу 

 

 

 

 

 

 

Эшмҽкҽрлекте 

планлаштырыу 

 

 

Дҽрестең  маҡсаттарына ирешер 

ҿсҿн, нимҽлҽр белергҽ тейешбеҙ? 

План: 

1. Кҽтибҽ Кинйҽбулатованың 

биографияһын белеҥ 

2. Шиғырҙың идея-йҿкмҽткеһен 

асыҡлау. 

3. Ҡылымдарҙы иҫкҽ тҿшҿрҿҥ. 

Дҽфтҽргҽ планды 

яҙыу 

 

Проблеманы 

сисеҥ юлдарын 

эҙлҽҥ. Яңы 

белемдҽр асыу 

 

 

- Элнарға  шағирҽнең 

биографияһын ҽҙерлҽргҽ  

ҡушылғайны. Рҽхим ит. 

Уҡыусылар, иғтибарлы  булығыҙ. 

Ни ҿсҿн шағирҽнең шиғырҙары 

балалар теле менҽн, ябай тел менҽн 

яҙылған? Ҥҙегеҙгҽ баһалар  

ҡуйырға онотмағыҙ.  

Шиғырҙы уҡый башлағансы, 

Авторҙың 

биографияһы 

менҽн танышыу. 

Шағирҽнең 

шиғырҙары балалар 

теле менҽн, ябай 

тел менҽн яҙылған, 

сҿнки ул кҥп 

йылдар уҡытыусы 
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текстағы таныш булмаған һҥҙҙҽр 

менҽн танышайыҡ. Һҥҙҙҽр менҽн 

һҿйлҽмдҽр тҿҙҿйбҿҙ. 

хозур-блаженство 

нағыш-узор 

сынығыр-закаливаться 

тҥбҽ-крыша 

Шиғырҙы уҡытыусының уҡыуы 

-Шиғырҙың исеме  тураһында ним 

ҽйтерһегеҙ? 

Шиғырҙы строфаларға бҥлеп  

сығайыҡ. 

 

Группаларҙа эш . Группаларҙа 

эшлҽҥ ҡағиҙҽлҽрен  иҫкҽ тҿшҿрҿҥ 

Группаларҙа эш. Кластер тҿҙҿҥ. 

Ҡыштың билдҽлҽрен таҡтаға  яҙа 

барыу. 

 

1-се группа 

Беренсе  һҽм икенсе строфаларҙа 

ҡыштың ҡайһы мҽле һҥрҽтлҽнҽ? 

Уны ҡайҙан белҽбеҙ? Һҥрҽтлҽҥ 

сараларын табығыҙ. Ҡыштың 

билдҽлҽрен яҙып 

алығыҙ.Ҡылымдарҙы  табып 

яҙығыҙ, уларҙың затын,һанын 

билдҽлҽгеҙ. Ҡылымдарҙы таҡтаға 

сығып яҙығыҙ. 

 

2-се группа 

Ҿсҿнсҿ һҽм дҥртенсе  строфаларҙа  

ниндҽй һҥрҽтлҽҥ саралары 

ҡулланыла? Улар нимҽне аңлата? 

Ҡыштың билдҽлҽрен яҙып алығыҙ. 

Ҡылымдарҙы  табып яҙығыҙ, 

уларҙың затын, һанын билдҽлҽгеҙ. 

Ҡылымдарҙы таҡтаға сығып 

яҙығыҙ. 

 

3-сҿ группа 

Бишенсе һҽм етенсе строфаларҙа 

авторҙы ҡыштың ниндҽй 

кҥренештҽре һҿйҿндҿрҽ? Яҙыусы 

ниндҽй атмосфера тыуҙыра алған? 

Ҡыштың билдҽлҽрен яҙып алығыҙ. 

Ҡылымдарҙы  табып яҙығыҙ, 

уларҙың затын, һанын билдҽлҽгеҙ. 

Ҡылымдарҙы таҡтаға сығып 

яҙығыҙ. 

булып эшлҽгҽн.  

 

Уҡыусылар 

һҿйлҽмдҽр тҿҙҿй 

 

-Шиғыр ҡыш 

тураһында 

-Шиғырҙың 

исеменҽн ҡыштың 

яңы ғына килгҽнен 

кҥрҽбеҙ. 

 

Фронталь эш. 

-Шиғырҙа 8 строфа 

 

-Ҡыштың яңы 

килеҥе 

һҥрҽтлҽнҽ.Яҙыусы 

уны      ҿндҽшеҥ 

аша 

кҥрһҽтҽ:‖һаумы,аҡ 

ҡыш‖ 

Беҙ ҡыш 

миҙгеленең яңы 

башланып тороуын 

кҥрҽбеҙ.Ҡарҙы аҡ 

болот менҽн 

сағыштырыу аша 

автор ҡыштың бҿтҽ 

матурлығын 

һҥрҽтлҽй. 

Йҽнлҽндереҥ: 

хозурла, нағышла. 

 

Метафора 

ҡулланыла-―Аҡ 

тҥбҽлҽр‖. Аҡ 

тҥбҽлҽр тип шағирҽ 

ҡар тауҙарына ҽйтҽ. 

Сағыштырыу-Урал 

тауҙың балаһы. 

 

Ҡышты балалар 

һҽр саҡ кҿтҿп 

алалар. Һалҡын 

булыуға 

ҡарамаҫтан, урамда 

уйнауы, сана 

шыуыуы кҥңелле. 
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4-се группа 

Алтынсы һҽм һигеҙенсе строфалар 

тураһында нимҽ ҽйтерһегеҙ?  Был 

ниндҽй алым? Ҡыш килеҥе автор 

ҿсҿн нимҽне аңлата? Ҡыштың 

билдҽлҽрен яҙып алығыҙ. 

Ҡылымдарҙы  табып яҙығыҙ, 

уларҙың затын, һанын билдҽлҽгеҙ. 

Ҡылымдарҙы таҡтаға сығып 

яҙығыҙ. 

 

Ҥҙегеҙгҽ баһалар  ҡуйырға 

онотмағыҙ. 

Поэтик ҡабатлау 

ҡулланыла. Автор 

шиғырҙың тҿп 

ҿлҿшҿн кҥрһҽтҽ, 

иғтибарҙы ошо 

урынға йҽлеп итҽ. 

Ҡыш менҽн бергҽ 

яңы йыл,яңы 

асыштар, яңы 

уңыштар килҽсҽк 

 

Яңы белем һҽм 

кҥнекмҽлҽрҙе 

ҡулланыу 

 

 

Ҡылымдарҙы таҡтаға яҙыу. 

Ҡылымдарҙы ҿсҿнсҿ затта, берлек 

һанда, хҽҙерге заманда  ҡулланып 

ике һҿйлҽм тҿҙҿп дҽфтҽргҽ яҙыу. 

 

Индивидуаль эш. Кластер тҿҙҿгҽн 

һҥҙҙҽр  һҽм таҡтаға яҙған 

ҡылымдар менҽн  һҥҙбҽйлҽнештҽр  

йҽки шиғыр тҿҙҿп дҽфтҽргҽ яҙыу. 

Тикшереҥ. 

Ҥҙегеҙгҽ баһалар  ҡуйырға 

онотмағыҙ. 

 

Дҽрес маҡсаттарына ҽйлҽнеп 

ҡайтыу. Нимҽгҽ ирештек? 

 

Шиғырҙың йҿкмҽткеһе ҡыш 

биҙҽктҽрен тасуирлауға ҡайтып 

ҡала. Кҿтҿп алған ҡыштың килеҥе, 

аҡ болоттай яңы ҡарҙың яуыуы, 

донъяның матурлығына кҥмелеҥе - 

барыһы ла рҽссамдың ҡулы ижад 

иткҽн һымаҡ кҥҙ алдына килеп 

баҫа. Был шағирҽнең поэтик 

оҫталығын кҥрһҽтҽ. Бик кҥп 

художниктар ҙа ҡышты һҥрҽтлҽргҽ 

яратҡандар. Һеҙҙең алда К. 

Юнондың картинаһы. 

Рҽссам ҡыштың матурлығын нисек 

кҥрһҽткҽн?   

  

Синквейн тҿҙҿҥ.‖Ҡыш‖ 

1.    бер исем 

2.    ике сифат 

3.    ҿс ҡылым 

4.     4 һҥҙҙан торған һҿйлҽм   

5.    йомғаҡлаусы фраза 

Кластер тҿҙҿҥ 

 

ҡыш 

 

Аҡ болот           ак 

                                    

Ҿр-яңы ҡар             

Нағыш      

яңы асыштар                    

яңы йыл 

Һаумы 

 

 яңы уңыштар 
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Ҥҙегеҙгҽ баһалар  ҡуйырға 

онотмағыҙ. 

 

Яуаптар 

Баһалау 

Рефлексия 

Дҽрес оҡшанымы? Бҿтҽ нҽмҽ лҽ 

аңлашылдымы? Алдығыҙҙағы ҡар 

бҿртҿктҽре ярҙамында  фекерегеҙҙе 

белдерегеҙ : зҽңгҽр тҿҫ- аңланым, 

аҡ тҿҫ - аңлап бҿтмҽнем, ҡурғаш 

тҿҫҿндҽ - аңламаным.Ҡар 

бҿртҿктҽрен таҡтаға беркетегеҙ. 

Дҽрескҽ билдҽлҽр ҡуйыу. 

Дҽрес бҿттҿ. Һау булығыҙ. 

Һау булығыҙ.  

 

 

КИТАП – ИҢ ЯҠШЫ ДУҪ ҺҼМ ИПТҼШ 

(Кластан тыш уҡыу дҽресе) 
 

Мҿҡимова Г. Х., 

1-се Иҫке Балтас урта мҽктҽбе 
 

Дҽрестең маҡсаты: белем нигеҙе булараҡ, китаптың кеше 

тормошонда тотҡан урынын, уның белем һҽм тҽрбиҽ биреҥ 

мҿмкинлектҽрен балаларға аңлатыу, уларҙа китапҡа ҡарата һҿйҿҥ һҽм 

китап уҡырға ҡыҙыҡһыныу тҽрбиҽлҽҥ; яҙыу һҽм һҿйлҽҥ телмҽрен ҥҫтереҥ. 

Йыһазландырыу: техник саралар, плакат: ―Китапты яратығыҙ, ул 

һеҙҙең тормошто еңелҽйтер, кешелҽрҙе һҽм ҥҙегеҙҙе хҿрмҽт итергҽ ҿйрҽтер, 

ул аҡыл һҽм йҿрҽкте донъяға, кешегҽ мҿхҽббҽт тойғолары менҽн 

ҡанатландырыр‖. (М. Горький) 

Дҽрес барышы. 

I. Ойоштороу мҽле. 

Уҡытыусы. Һаумыһығыҙ, уҡыусылар. Бҿгҿнгҿ кластан тыш уҡыу 

дҽресенең темаһы ―Китап – иң яҡшы дуҫ һҽм иптҽш‖ тип атала. Тимҽк, беҙ 

һеҙҙең менҽн дҽрестҽ китап хаҡында һҽм китаптың кеше тормошонда 

тотҡан урыны хаҡында һҿйлҽшҽсҽкбеҙ. 

Дҽфтҽрҙҽрҙе асабыҙ. Числоны, теманы яҙабыҙ. 

II. Яңы тема.  

Уҡытыусы. 2015 йыл Рҽсҽйҙҽ ниндҽй йыл тип иғлан ителде? 

Уҡыусы. 2015 йыл – Ҽҙҽбиҽт йылы тип иғлан ителде. 

(Ҽҙҽбиҽт йылының эмблемаһы экранда кҥрһҽтелҽ) 

Уҡытыусы. Уҡыусылар, һеҙ нисек уйлайһығыҙ? Ни ҿсҿн 2015 йыл – 

Ҽҙҽбиҽт йылы тип иғлан ителде икҽн? 

1-сеуҡыусы. Китап уҡыуҙы ҽҥҙемлҽштереҥ маҡсатынан тип уйлайым. 

Сҿнки хҽҙер уҡыусы балалар, йҽштҽр кҥп ваҡыттарын компьютер артында 

ҥткҽрҽлҽр, ҥҙҙҽренҽ кҽрҽкле мҽғлҥмҽтте компьютер ярҙамында табып 

алалар. 
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2-се уҡыусы. Филология фҽндҽре докторы, ғалим, Башҡортостандың 

халыҡ яҙыусыһы Ғайса Батыргҽрҽй улы Хҿсҽйенов: ―Китап уҡымаған ҽҙҽм, 

сҽскҽ атмаған ҥлҽн‖, - тигҽн. Уның фекере менҽн килешҽм. ―Кҥп уҡыған, 

илдҽр гиҙгҽн‖,- тигҽн башҡорт халыҡ мҽкҽле. Ысынлап та, китап беҙҙе 

ҥткҽн йҽки бҿгҿнгҿ тормош менҽн генҽ таныштырмай, ҽ килҽсҽк тормошто 

кҥҙ алдына килтерергҽ ярҙам итҽ. Уның ярҙамында Тыуған илебеҙҙең 

һоҡландырғыс киңлектҽренҽ сҽйҽхҽткҽ сығып китеп була. 

Уҡытыусы. Эйе, китап кешелҽрҙе дҿрҿҫ йҽшҽргҽ, хеҙмҽт итергҽ һҽм 

ауырлыҡтарҙы еңеп сығырға ярҙам итҽ. ―Һеҙҙең иң яратҡан эшегеҙ 

ниндҽй?‖-тигҽн һорауға Карл Маркс былай тип яуап биргҽн: ―Китаптар 

ҡарарға яратам.‖ Карл Маркс ҽйтеҥенсҽ: ―Китап халыҡ менҽн йҽшҽй, уның 

ышаныстарын һҽм ҡыуаныстарын, мҿхҽббҽтен һҽм ҡайғыларын бҥлешҽ‖. 

Маркстың дуҫтары уның эш бҥлмҽһендҽ китаптарҙың иҫ киткес кҥп 

булыуын хҽтерлҽйҙҽр. Ҥҙ китапханаһында Карл Маркс һҽр китаптың ҡайҙа 

торғанын, ҡайҙа ятҡанын белҽ торған булған. Ҥҙенең хеҙмҽттҽрен яҙған 

саҡта, ул бик кҥп китаптар уҡыр булған. Мҽҫҽлҽн, ул ҥҙенең кҥренекле 

―Капитал‖ хеҙмҽтен яҙғансы, мең ярым тирҽһе китап уҡып сыҡҡан.  

Кешенең ниндҽй булыуы - ул бала саҡта уҡыған китаптың 

характерынан тора. 

Беҙҙең тҽҥге космонавт Юрий Гагарин былай тип хҽтерлҽй: ―Минең 

иң яратҡан геройҙарымдың береһе Борис Полевойҙың ―Ысын кеше 

тураһында повесы‖. ...Полевойҙың геройы минең ҿсҿн батырлыҡтың, 

Тыуған илгҽ бирелгҽнлектең ҿлгҿһҿ булды. Мин унан кҥберҽк тормошҡа 

дҿрҿҫ ҡарарға ҿйрҽндем.‖ 

Бҿйҿк Ватан һуғышы осоронда китап совет кешелҽренең яҡын 

кҽңҽшсеһе лҽ, дуҫы ла булды. Һуғыш туҡтаған арала, атака алдынан 

һуғышсылар китаптар донъяһына сумалар ине. Яҙыусы Ҽхтҽм Ихсан 

генерал Шайморатовтың һҽр саҡ китап менҽн бергҽ булыуын былай тип 

һҥрҽтлҽй: 

(Миңлеғҽли Шайморатовтың һҥрҽте экранда кҥрһҽтелҽ) 

- Миңлеғҽли Минһажевич, һеҙ мине ғҽфҥ итегеҙ, - тине полковник, - 

шуны уйлап ултырҙым ҽле. Мин ҽйтҽм, беҙҙең генерал, тим, кҥп уҡырға 

ярата. Был һҽйбҽт ғҽҙҽткҽ ҡайҙан ҿйрҽнгҽн икҽн?- тим. 

- Их, Алексей Павлович, - тине генерал, ауыр кҿрһҿнҿп. – Мин бит 

ярлы тормошта, кеше ҡулында ҥҫтем, йҽштҽн уҡый алманым. Ауыл 

балалары мҽктҽпкҽ китҽ, ҽ мин, кҥҙ йҽштҽремде тҥгеп, бай аҙбарын таҙарта 

торғайным. 16 йҽш тулғанда ғына кеше китабынан уҡырға, кеше ҡҽлҽме 

менҽн яҙырға ҿйрҽндем. Мин ул ваҡыттарҙа, ҽгҽр ҙҽ ҥҙемдең китабым 

булһа, мҽңге уҡыр инем, ҽгҽр ҙҽ ҥҙемдең ҡҽлҽмем булһа, мҽңге яҙыр инем, 

тип ант иткҽйнем. 

Шайморатов бер аҙ уйланып торҙо. 

- Уҡыу бҽхет ул, уҡыу – кешенең кҥрке, - тип ҿҫтҽне. 
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Китап кешелҽрҙе тормошто, тҽбиғҽтте һҿйҿргҽ, матурлыҡты кҥрҽ 

белергҽ, ялғанды ысындан айырырға, тормошта ҥҙ урыныңды табырға 

ҿйрҽтҽ. 

Уҡыусылар, һеҙҙең менҽн уҡыу йылы барышында ―Ҽҙҽбиҽт – 

тормош дҽреслегеме бҿгҿн?‖ тигҽн темаға иншалар яҙғайныҡ. Иншалар 

яҙған ваҡытта һеҙ тағы ла художестволы ҽҙҽбиҽткҽ нығыраҡ ынтылдығыҙ, 

һеҙҙҽ ҽҙҽби ҽҫҽрҙҽргҽ ҡарата ҡыҙыҡһыныу артты, ҽҙҽби геройҙар ҿлгҿһҿндҽ 

патриотик, интернациональ, юғары ҽхлаҡи рух, заманға ярашлы зауыҡҡа 

эйҽ шҽхес тҽрбиҽлҽнде, - тип уйлайым. 

Мин һеҙгҽ иң яҡшы тип табылған иншаны уҡып ишеттерҽм. 8 класс 

уҡыусыһы Шҽймҿхҽмҽтова Эльвинаның иншаһы. 

Ҽҙҽбиҽт – тормош дҽреслегеме бҿгҿн? 

 

Илгизҽр Бураҡаевтың ―Башҡорт кҿсҿ‖ тигҽн ҽҫҽрен уҡығас, йҿрҽгем 

аша уҙған ҡаршылыҡлы тойғоларҙы ҽле лҽ хҽтерлҽйем. Һис йҽшермҽйем, 

башта мин ҽсҽнең ҡарарын ҡабул итмҽнем, уны аңлай алмай ғазапландым. 

Нҽфис ҽҙҽбиҽт ҿлгҿлҽрен уҡып, был ҡҽҙҽр уйлағаным булды микҽн? 

Юҡтыр... 

Ҽсҽ урынына ҡат-ҡат ҥҙемде ҡуйып ҡараным. ―Юҡ!‖- тип 

ҡысҡыраһым, героиняга был ҡарарҙың ни ҡҽҙҽр ауыр, башка һыймаҫ, 

ғазаплы, ҡот осҡос ҡурҡыныс икҽнен аңлатаһым, балаһына, берсҽ 

ғаилҽһенҽ ҡарата вҽхшилек ҡылмауын ҥтенҽһем, берсҽ был һҽлҽкҽткҽ тиң 

аҙымдан һаҡлап, тотоп ҡалаһым килде. 

Эйе, беренсе ҡарашҡа ҽсҽ кешенең ғҽзиз сабыйына ҡарата вайымһыҙ 

ҡыланышы кҥңелдҽ аңлау ҙа, яҡлау ҙа тапмай. Йҿрҽк аҫтында йҿрҿткҽн, 

кҥкрҽк һҿтҿн имеҙеп ҥҫтергҽн иң ҡҽҙерле кешеһен ҽсҽ кеше ни йҿрҽге 

менҽн ҥлем язаһына бирһен? Бигерҽк тҽ һайлап алыу мҿмкинлеге 

булғанда... 

Ҽҫҽрҙең тҽрҽн фекерен мин оҙаҡ уйланып, аҡылым һҽм кҥңелемдең 

айҙарға һуҙылған кҿрҽшенҽн, тартҡылашыуынан һуң ғына аңланым. 

Аңланым, һҽм бер һҥҙһеҙ ҡабул иттем. Ҽсҽ урынында булһам, мин дҽ шул 

һҥҙҙҽрҙе ҽйтер инем. Минең аҙымым да ғорур, кире сикмҽҫ, ныҡлы булыр 

ине. Тик мин уның бер ҥҙен иҫҽн ҡалдырып, нҽҫел- ырыуһыҙ, халҡымдан, 

теленҽн яҙып бҽхетһеҙ йҽшҽҥгҽ дусар итҽсҽкмен бит. Илһеҙ ирҙең – 

ҡҽҙерле баламдың бҽхетһеҙлеген кҥреп минең йҽшҽҥем дҽ йҽшҽҥ булмаҫ 

ине. Ир уҙаманының тыуған иле, ырыуы, халҡы, ере, теле булырға тейеш! 

Бала бағыу ғына тҥгел, баланы телле, илле итеҥ – ҽсҽ кешенең изге 

бурысы. Ҡатын-ҡыҙ – ғаилҽлҽ балаһына туғандарса йҽшҽҥ серҙҽрен, дуҫ-

татыулыҡ тҿшҿнсҽлҽрен, нҽҫелеңде белеҥ һҽм һаҡлау ҡағиҙҽлҽрен ҿйрҽтеп 

ҥҫтерергҽ бурыслы. Нҽҫелһеҙ бала – ояһыҙ ҡош. Уның барыбер ҡайҙа 

булһа ла  ҡанаты һына, ҡайырыла. Кеше халҡы, миллҽте менҽн кҿслҿ. 

Ҽҫҽрҙең ―Башҡорт кҿсҿ‖ тип аталыуы ла юҡҡа тҥгел. Башҡорт халҡында 

туғанлыҡ, нҽҫел, шҽжҽрҽ һҥҙҙҽре, туғандарса берҙҽм булып йҽшҽҥ, изге 
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ғҿрҿф-ғҽҙҽттҽрҙе һаҡлау быуаттан-быуатҡа кҥсеп килҽ. Илдең бҿтҿнлҿгҿн, 

телдең матурлығын һаҡлай был кҿс. Миллҽтебеҙҙең һҽр кешеһен кҿслҿ итҽ 

был хис. 

Ғорур башҡорт ҡатынының ныҡлығы, ҥҙ һҥҙендҽ тороуы, аҙымының 

дҿрҿҫлҿгҿнҽ ышаныуы Хан хҽтле Ханды ла уйланырға мҽжбҥр итҽ. 

―Туғанлыҡ ҥлемдҽн кҿслҿ‖,- ти Хан һҽм был һҥҙҙҽрҙе улдарына васыят 

итеп ҡалдыра.  

Ғҥмер ҥткҽндҽ кешегҽ иң яҡыны – туғандар. Илгизҽр Бураҡаевтың 

―Башҡорт кҿсҿ‖ ҽҫҽре бала саҡтан туғанлыҡ ептҽрен ҿҙмҽй, фҽҡҽт 

нығытырға, ҥҙ-ара татыу һҽм берҙҽм, ауырлыҡтар килгҽндҽ таяныс һҽм 

терҽге булырға ҿйрҽтҽ. Туғанлыҡ кҿсҿ ҙур ҡҿҙрҽткҽ эйҽ. Юҡҡамы ни 

беҙҙең атай- олатайҙарыбыҙ туғанлыҡ ептҽрен тоташтырып тороусы китап- 

шҽжҽрҽне иң изге ҡомартҡы итеп һанағандар, кҥҙ ҡараһылай һаҡлағандар, 

быуындан- быуынға аманат итеп тапшырғандар. Шулай булғас, халҡыбыҙ 

ҥҙенең кҿсҿн туғанлыҡта кҥргҽн. Ҽ туғанлыҡтың кҿсҿ бер-береңде хҿрмҽт 

итеҥҙҽ, яратыуҙа, ҡҽҙерлҽҥҙҽ, терҽк, таяныс булыуҙа. Туғанлыҡ – ҥлемдҽн 

кҿслҿ. 

Уҡытыусы. Уҡыусылар, мин һеҙгҽ дҽрескҽ ҽҙерлек барышында 

китаптың ҽһҽмиҽте хаҡында ҽйтемдҽр, мҽҡҽлдҽр, тапҡыр һҥҙҙҽр табып 

яҙып алып килергҽ ҡушҡайным. Кем ҥҙенең яҙып килгҽнен беҙгҽ уҡып 

ишеттерер? 

(Бер-ике уҡыусынан ҿй эше уҡытыла) 

Уҡытыусы. Рҽхмҽт. Китап уҡыуҙың, белем алыуҙың ҽһҽмиҽтен 

халыҡтар бик боронғо ваҡыттарҙан уҡ яҡшы белгҽндҽр, шуға кҥрҽ улар 

китапты ―белем шишмҽһе, китап аҡылы - ҡояш яҡтылығы‖ тип 

йҿрҿткҽндҽр.  

Ысынлап та, халыҡ китап тураһында бик кҥп мҽҡҽлдҽр сығарған. 

(Экранда мҽҡҽлдҽр яҙылып сыға) 

Экранға кҥҙ һалайыҡ ҽле. Унда китап тураһында мҽҡҽлдҽр яҙылған. 

Ҽлфиҽ беҙгҽ мҽҡҽлдҽрҙе уҡып ишеттер ҽле. 

(Мҽҡҽлдҽрҙең мҽғҽнҽлҽрен асыҡлау) 

- Китаптан хҽрефтҽр эҙлҽмҽ, аҡыл эҙлҽ. 

- Яҡшы китаптың һҽр һҥҙе алтын. 

- Китапһыҙ ҿй – ҡояшһыҙ кҿн. 

- Белгҽнгҽ яҡты, белмҽгҽнгҽ ҡараңғы. 

- Белеме барҙың – ҡҽҙере бар. 

- Белгҽн белеменҽ таяныр, белмҽгҽн белҽгенҽ таяныр. 

Уҡытыусы. Рҽхмҽт, Ҽлфиҽ. Хҽҙер мҽҡҽлдҽрҙе дҽфтҽргҽ кҥсереп 

яҙабыҙ. 

(Дҽфтҽрҙҽргҽ яҙалар) 

Уҡытыусы. Халыҡ бик боронғо ваҡыттарҙан уҡ аң-белемгҽ, китап 

уҡыуға ынтылып йҽшҽһҽ лҽ, китап баҫыу, ағартыу эше бик артта ҡалған 

булған. Халыҡтың китап уҡыуға булған ихтыяждарын ҡҽнҽғҽтлҽндереҥ 
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ҿсҿн, Башҡортостанда 18-19 быуаттарҙа ҡулдан кҥсереп яҙылған китаптар 

киң таралған булған. Айырым китап яратыусылар бҿтҽ ғҥмерҙҽрен китап 

кҥсереҥ эшенҽ бағышлағандар. 

Мин, һеҙгҽ, китап кҥсереҥселҽр тураһында белешмҽ яҙып килергҽ 

ҡушҡайным. Лҽйлҽ ҥҙеңдең ҿй эшеңде уҡып ишеттер ҽле. 

Лҽйлҽ. 19 быуаттың беренсе яртыһында йҽшҽгҽн Ғҽбделнасыр 

исемле китап кҥсереҥсе ―Бҿтҽ яҙған китабым ике йҿҙ егерме ҿс том булды. 

Егерме йҽшемдҽн китап яҙа башлағайным, хҽҙер туҡһан биш йҽшемҽ 

ирештем. Һаман да кҥҙлек кеймҽйем. Сыра яндырып яҙам. Хҽҙер шҽм 

тигҽн бер нҽмҽ донъяға сыҡһа ла берҽр кис яндырырлыҡ шҽм алырлыҡ та 

аҡсам юҡ‖,- тип яҙған. 

Уҡытыусы. Рҽхмҽт, Лҽйлҽ.  

Беҙҙең илдҽ хҽҙер нҽшриҽттҽ бик кҥп китап һҽм брошюралар 

баҫтырыла. Бик кҥп газета-журналдар нҽшер ителҽ. Китап уҡыу, белем 

алыу ҿсҿн бҿтҽ шарттар тыуҙырылған. Беҙҙең ҿсҿн мҽктҽптҽр, ҙур-ҙур 

китапханалар, китап магазиндары эшлҽй.  

Бҿйҿк яҙыусылар һҽр ваҡытта иң кҥп китап уҡыусылар булғандар. 

Улар китап уҡып ҥҙҙҽренең тормош тураһындағы белемдҽрен 

киңҽйткҽндҽр. М. Ғафури, Ш. Бабич, А. Игебаев, Х. Ғилҽжев, Ғ. Ғҥмҽр 

китапҡа бағышлап бик кҥп шиғырҙар ижад иткҽндҽр. 

А. Игебаевтың “Фҽн белеҥгҽ ни етҽ?”, Х. Ғилҽжевтың “Кҿнлҽшмҽ 

һин, дуҫҡай, китаптарҙан” шиғырын яттан һҿйлҽҥ. 

III. Йомғаҡлау. 

Уҡытыусы. Рҽхмҽт. Шулай итеп, уҡыусылар китаптар беҙҙе яҡшы 

уҡырға, намыҫлы хеҙмҽт итергҽ, йҽшҽргҽ ҿйрҽтергҽ тейештҽр. Китап беҙҙе 

батырлыҡтарға саҡыра, беҙҙе ҿйрҽтҽ һҽм тҽрбиҽлҽй, кешенең тормош 

юлын яҡтыртыусы ҡояш булып балҡый. Китапты хҿрмҽт итергҽ, яратырға 

ҿйрҽнегеҙ, сҿнки уҡыу – ҙур бҽхет ул. Шуның менҽн беҙҙең дҽресебеҙ 

тамам. Ҿй эше: ―Минең яратҡан яҙыусыларым‖ тигҽн темаға кескҽй 

белешмҽ яҙып килергҽ. 

Ҽлфиҽгҽ, Лҽйлҽгҽ, Эльвинага ―5‖-ле билдҽһе ҡуям. Һау булығыҙ! 

 

 

ҼҘҼБИҼТКҼ ДАН ЙЫРЫ 
 

Кҽримова-Алдырханова Ҽ.Р., 

Сибай ҡалаһы гимназия-интернаты 
 

Сҽхнҽлҽ бығауланған Кинйҽбай. Алтын, көмөш, гҽүһҽрҙҽре менҽн 

йылҡылдап, һылыуҡайға ҽүерелгҽн Юха  уның янында   урала.(слайдта 

З. Биишеваның портреты һҽм “Тылсымлы ҡурай” поэтик драма 

яҙыуы) 

Юха ҡосағын йҽйеп: 

Йҽ, кил инде, егет, ҥбҽйем. 
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Һҿйгҽнеңде бер кҥрҽйем. 

Ни телҽйһең? 

Йҽ, ҽйт, ҽгҽр ҡушһаң,  

Ошо ерҙҽ ятып ҥлҽйем... 

Юха Кинйҽбайҙы арбарға уйлағанда бҿркҿт уны ҡотҡарып алып 

ҡала: 

Саңҡ!.. Саңҡ!.. 

Мҽкеренҽ ҡабып ҡуйма 

Юха йыландың! 

Сҽсҽн: 

Иҫеңдҽме, һин элек тҽ 

Шулай алдандың? 

Кинйҽбай ҡылысын ала: 

Асылыңа ҡайт.  

Ҡыҙ тҿҫҿңдҿ ташла. Ҡыланма. 

Ҡыҙҙар менҽн кҿрҽшеҥ яйһыҙ миңҽ... 

Тиҙ бул! Ваҡытымды кҥп алма. 

Юха: 

Ни һҿйлҽйһең, егет? 

Мин-ҡыҙ кеше. 

Батша ҡыҙы - Гҿлйыһан... 

Кинйҽбай: 

Белҽм, ҥтҽ кҥреп торам һине. 

Йҿрҽгеңдҽ ҡайнай мең йылан! 

Ҡурай моңо тҽүҙҽ талғын ғына, ҽ аҙаҡ яңғырауыҡлы, ул көсҽйгҽн 

һайын Юха хҽлһеҙлҽнҽ бара, Кинйҽбай ҡылысын уйнатып бейеү 

хҽрҽкҽттҽре  яһай, Юха сҽхнҽнҽн юғала. 

Кинйҽбайға кҿс-ҡеүҽт биреп торған Сҽсҽн: 

Ҡара кҿс еңелде. 

Яҡтырҙы кҥңелдҽр, 

Ал ҡояш мҽңгегҽ 

Яуланы кҥңелде, 

Йҽмлҽне кҥгемде. 

Бейеү хҽрҽкҽттҽре  менҽн Бөркөт саңҡ-саңҡ итеп егетте урап 

уға маҡтауын еткерҽ. 

Кинйҽбай: 

Эй, туғандар, беҙҙҽ тылсымлы кҿс! 

Юха тҽхете шуға ҡоланы. 

Бҿтҽ мҽкер, вҽхшҽттҽрҙе еңде 

Кеше булып ҡалыу йолаһы. 

Серле ҡурай, йырлы, моңло ҡурай! 

Ер-ҽсҽнең изге бҥлҽге. 

Ул бар саҡта, кеше ҡоштай азат, 
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Ҡояштай шат, яҡты йҿрҽге. 

Ант итҽйек, дуҫтар, изге моңдо 

Һаҡларға, тип, мҽңге сафы, таҙа. 

Антты боҙһаҡ, изге Ер-ҽсҽбеҙ 

Лҽғнҽтлҽһен ҥҙе, бирһен яза! 

Ҡурайҙа уйнай, сҽсҽн дҽртлҽнеп бейергҽ төшҽ.  Сылтыр-сылтыр 

шишмҽ сылтырлауы, сут-сут ҡоштар һайраған тауыш ишетелҽ. 

Сҽхнҽлҽ Урал батыр күренҽ. (слайдта Урал батыр һүрҽте йҽки китап 

тышы   һҽм  “Урал батыр” эпосы яҙыуы һҽм эпостан эпиграф) 

Мин ҽрсегҽн ерҙҽрҙҽ 

Кешегҽ байман табығыҙ; 

Яуҙа булһа, баш булып, 

Кешегҽ ил ҡороғоҙ, 

Данлы батыр булығыҙ. 

Олоно оло итегеҙ,- 

Кҽңҽш алып йҿрҿгҿҙ, 

Кесене кесе итегеҙ,- 

Кҽңҽш биреп йҿрҿгҿҙ.- 

Барығыҙға шуны ҽйтҽм: 

Яҡшылыҡ булһын атығыҙ; 

Кеше булһын затығыҙ; 

Яманға юл ҡуймағыҙ, 

Яҡшынан баш тартмағыҙ!- 

Сҽсҽн: 

Һҥҙҙҽрең хаҡ, Урал батыр, 

Васыят һҽммҽбеҙгҽ. 

Тик изге юлдан   барайыҡ, 

Ҡояш йылмайыр беҙгҽ. 

Булайыҡ берҙҽм, бергҽ. 

Нурҙар һибҽйек ергҽ! 

Булайыҡ берҙҽм, бергҽ. 

Урал батыр: 

Ҡурайҙың тылсымлы моңдары  еремҽ, халҡым кҥңеленҽ һибелһен, 

тҽбиғҽтемде данлаһын! Ҽ   беҙ ҡурайға дан йырлайыҡ.   

Йҽншишмҽнең һыуын уртлап, тирҽ -яҡҡа, ҡурайға бөркҽ. Сҽхнҽ 

ситендҽрҽк ете тажлы ҡурай пҽйҙҽ. 

Ҡурай  : 

Рҽхмҽт, Урал батыр тереһыуыңа, рҽхмҽт Кинйҽбай минең моңома 

ҡолаҡ һалыуыңа. Халҡым моңо йҽшҽһҽ, тарихы, мҽҙҽниҽте, ҽҙҽбиҽте 

юғалмаҫ. Быйылғы ҽҙҽбиҽт йылында кинҽнеп бер моң ҡояйым ҽле .   

Минең  тылсымлы  моңома  кемдҽр  юлдаш икҽн, кҥрҽйексе. 

- Иң ҽҥҽле мин юлдаш. 

Сҽсҽн уҙған юлда һҥҙ ҡала.  
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Һҥҙгҽ ҡолаҡ һалайыҡ, 

Һҥҙ ҡҽҙерен белҽйек. 

Һҥҙ тылсымын алайыҡ, 

Һҥҙҙҽн һабаҡ алайыҡ. 

 

Һҥҙгҽ тоғро ҡалайыҡ! 

Мҽрхҽмҽтлек һалайыҡ, 

Изгелектҽр ҡылайыҡ,  

Эй, хҿрмҽтле халайыҡ! 

(ҡобайырын ҽйтҽ лҽ ҡурайға таҫма элҽ) 

Алыҫта думбыра сыңы ишетелҽ. Аҡмулла думбыра сиртеп, 

“Башҡорттарым, уҡыу кҽрҽк!”те йырлап килеп сыға. (слайдта  М. 

Аҡмулла портреты һҽм “Башҡорттарым, уҡыу кҽрҽк, уҡыу кҽрҽк!”  

яҙыуы) 

- Ҽссҽлҽмҽғҽлҽйкҥм, башҡорттарым! Халҡымдың данлы уландары! 

Бҿтҽһе бергҽ: 

Вҽғҽлҽйкҥмҽссҽлҽм! 

- Һай-һай, ниндҽй тылсымлы моңдар! Белемлелек арыҫландай кҿслҿ 

батыр, ҽйҙҽ, белем нурҙары ла  һибелһен ҽле ҥҙеңдҽн. 

(ҡурайға таҫма бҽйлҽй) 

Рҽми Ғариповтың тауышына барыһы ла тынып ҡала. (слайдта 

Р. Ғариповтың портреты һҽм “Туған тел” шиғыры яҙыуы)Ҡулында 

ҡауырый ҡҽлҽм, ҡағыҙ тотҡан егет аһҽңле шиғырын уҡый “Туған тел” 

- Һаумыһығыҙ, рух илселҽре! Серле ҡурай тауышын ишетеп, мин дҽ 

уның янына ашыҡтым. Илен һҿймҽҫ кенҽ телен һҿймҽҫ, иле юҡтың ғына 

теле юҡ. Илһҿйҽрлек, телһҿйҽрлек таҫмаһын һалам, илемҽ, телемҽ дан 

йырла! 

- Бҿтҽһе бергҽ: 

Амин шулай булһын! 

Гармун тауышы ишетелҽ. Мҽрҽһим “Мҽрҽһим йыры” (слайдта  

М .Кҽримдең портреты һҽм “ Оҙон оҙаҡ бала саҡ ” ҽҫҽре яҙыуы) 

- Йҽшҽһен, мҿхҽббҽт! Тыуған ергҽ, халҡыма, ғаилҽгҽ,туғандарға, 

дуҫтарға булған һҿйҿҥ хистҽрен маҡтап кҿйлҽһен, ҡурайҡайым, тип  

тажыңа таҫмамды һалам! 

- Бҿтҽһе бергҽ: 

Амин шулай булһын! 

Гармун, ҡурай, думбыра, ҡумыҙ тауыштары, таҡмаҡтар йырлау-

шау-гөр килгҽн йҽштҽр күренҽ. (М .Буранғоловтың портреты  

“Башҡорт туйы”драмаһы яҙыуы) 

Сҽсҽн: 

- Һеҙ ҡайҙа юлландығыҙ? 

Йҽштҽр: 

- Беҙ башҡорт туйынан ҡайтып килҽбеҙ? Ҽ һеҙҙең ниндҽй байрам? 
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Ҡурай телгҽ килҽ: 

- Илемдең аҫыл егеттҽре ҥҙҙҽренең ҽҫҽрҙҽрендҽ кемдҽрҙе данлауы 

хаҡында бҽйҽн иттелҽр, ете ир-уҙаманы ҽҙҽбиҽтебеҙҙең йҽйғор тҿҫҿндҽй 

таҫмаларына ҡушып,  изге телҽктҽрен еткерҙелҽр.    

Йҽштҽр: 

-Ҽ-ҽ-ҽ быйыл бит ҽҙҽбиҽт йылы, ҽйҙҽгеҙ, беҙ ҙҽ таҡмаҡтарыбыҙ 

менҽн байрамды биҙҽп ебҽрҽйек ҽле. 

Ҽҙҽбиҽт йҽшҽһен 

Ул ҽҙҽпкҽ ҿйрҽтҽ. 

Ҽҙҽпһеҙҙе тамуҡ утында 

Йҽллҽмҽйсҽ кҿйрҽтҽ. 

Беҙ ҽҙҽбиҽтебеҙҙең  

Иң сағыу кҿҙгҿлҽре. 

Кҽңҽш, нҽсихҽттҽргҽ тиң 

Иң аҫыл ҿлгҿлҽре. 
 

Бейейбеҙ ҙҽ, йырлайбыҙ ҙа 

Кҥтҽренке кҥңелдҽр. 

Ҽҙҽбиҽт һабаҡ биргҽн 

Ҽҙҽплене кҥрһендҽр. 

Һҽр ҽҫҽр оло тҽрбиҽ 

Белем нурын  алабыҙ. 

Илем, телем, халҡыма беҙ 

Һҽр саҡ тоғро ҡалабыҙ. 
 

Тҿрлҿ музыка ҡоралдары уйнай, йҽштҽр тҥңҽрҽктҽ бейей, ―ҿс таған‖ 

бейеҥе, парлы бейеҥ һ.б. 

Ҡурай: 

- Афарин, барығыҙға ла рҽхмҽт! Ҽ хҽҙер ҽҙҽбиҽтебеҙҙе  тылсымлы 

ҡҽлҽмдҽре менҽн нурлаған шағир-яҙыусыларыбыҙҙы данлап йырлайыҡ ҽле, 

дуҫтар!  

Йҽштҽр ярымтҥңҽрҽккҽ баҫа, таҫмаларға биҙҽлгҽн ҡурайҙы уртаға 

ҡуялар һҽм ете тажы янында ете егет  - образдар теҙелҽ (мҿмкин һҽр образ 

нимҽгҽ дан йырлай-шул темаға мҽҡҽл-ҽйтем ҽйтеп, ҡурай янына килеп 

баҫырға)-Кинйҽбай, сҽсҽн, Урал батыр, Аҡмулла, Р.Ғарипов, Мҽрҽһим, 

Юлдыбай ) 

Ҽлнисҽ Алдырханова һҥҙҙҽре       Гҥзҽл Баянова кҿйҿ 

Тылсымлы  ҡҽлҽмдҽр 

(йыр) 

1. Ҡулында аҡ ҡаурый                                      

Яҙыусы  изге йҽн. 

Йҽшҽргҽ ҿйрҽтҽ 

Кҥңелгҽ ҿҫтҽй йҽм. 

Ҽҙҽбиҽт иле 
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Ҽҙҽп ул тийелгҽн. 

Фҽһемле фекерҙҽр 

Мҽрйендҽй теҙелгҽн. 
 

2 Уй-хыялдар тыуһын. 

Шиғри кҥңелдҽргҽ 

Илһам ҡошо ҡунһын. 

Мҿғжизҽле ҡҽлҽм  

Изгелеккҽ тарта 

Ҡҽлҽм  белгҽндҽрҙең 

Бҽхеткҽйе  арта 
   

Ҡушымта: 

Халҡым ынйылары 

Ҡиммҽтле  һҥҙҙҽре. 

Рухиҽт-хазина  

Ижадтың серҙҽре. 

Йҿрҽктҽн бал тама 

Ҽй, илаһи мҽлдҽр.  

Баллы һҥҙҙҽр теҙҽ 

Тылсымлы ҡҽлҽмдҽр      

(Йыр-моң менҽн байрам тамамлана). 

 

 

―БЕР ЙЫРЛАНЫМ ШУЛАЙ, БЕР ИЛАНЫМ...‖ 

(Фҽтхелҡадир Сҿлҽймҽновтың “Тимербай ҡурайсы” хикҽйҽһенҽ 

концептуаль анализ) 
 

Бикмҿхҽмҽтова С.Ғ., 

Салауат ҡалаһы «25-се башҡорт гимназияһы»  
 

Дҽрестең технологик картаһы 
Автор Бикмҿхҽмҽтова Сҽҥиҽ Ғҽбдрҽҥф ҡыҙы,  

Салауат ҡалаһы ҡала округының «25-се башҡорт 

гимназияһы» муниципаль бюджет белем биреҥ 

учреждениеһының башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽте 

уҡытыусыһы  

Предмет Башҡорт ҽҙҽбиҽте 

Класс 9-сы класс 

УМК БР Мҽғариф министрлығы тарафынан раҫланған 

―Тҿп белем биреҥ буйынса башҡорт мҽктҽптҽре 

ҿсҿн башҡорт ҽҙҽбиҽте буйынса ҿлгҿ 

программалар‖. Тҿҙҿҥсеһе: З.М. Ғҽбитова. -: Ҿфҿ: 

Китап, 2012. 

Тема ―Бер йырланым шулай, бер иланым...‖ 

(Фҽтхелҡадир Сҿлҽймҽновтың ―Тимербай 
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ҡурайсы‖  

хикҽйҽһенҽ концептуаль анализ). 

Дҽрестең маҡсаты 

һҽм бурыстары 

1. Фҽтхелҡадир Сҿлҽймҽновтың тормош һҽм ижад 

юлы менҽн таныштырыуҙы дауам итеҥ; «Тимербай 

ҡурайсы» хикҽйҽһенең идея-тематик йҿкмҽткеһен 

ҥҙлҽштереҥ, проблемаларын асыҡлау; 

2. Хикҽйҽ тексын концептуаль анализлау аша 

уҡыусыларҙың бҽйлҽнешле телмҽрен, фекерлҽҥ 

ҡеҥҽһен ҥҫтереҥ;  

3. Фҽтхелҡадир Сҿлҽймҽновтың ижадына, халыҡ 

тарихына, сҽнғҽтенҽ ҡарата һҿйҿҥ тойғолары 

тҽрбиҽлҽҥ.  

Формалаштырылған 

универсаль уҡыу 

эшмҽкҽрлеге 

1. Танып-белеҥ: булған белемдҽргҽ таянып, 

―ҡурай‖ концептына ҡағылышлы мҽғлҥмҽттҽрҙе 

табыу һҽм анализлау аша уны баһалау, дҿйҿм 

һҿҙҿмтҽ сығарыу; 

2. Шҽхси: геройҙың яҙмышы аша шҽхес һҽм халыҡ 

араһындағы бҽйлҽнеште аңларға ҿйрҽнеҥ; 

3. Регулятив: ҽҫҽрҙең тҿп проблемаларын табыу, 

герой эшсҽнлеген баһалағанда, ҥҙеңдең һҽм 

башҡаларҙың фекерен дҿрҿҫ баһалау, тҿп 

һҿҙҿмтҽне сығарыу эшмҽкҽрлегендҽ ҡатнашыу 

ҿсҿн тырышыу; 

4. Коммуникатив: халыҡ яҙмышы һҽм ҡурай 

бҽйлҽнеше тураһында тҿп фекергҽ килгҽнсе, тҿрлҿ 

яуаптарҙы тыңлау; тҿркҿмдҽрҙҽ эшлҽгҽндҽ, тҿрлҿ 

миҫалдар менҽн ҥҙ фекереңде дҽлиллҽҥ, ҽҫҽрҙең 

тҿп фекерен һҽм идеяһын ҽйтҽ белеҥ. 

Предмет-ара 

бҽйлҽнештҽр 

Башҡорт теле, Башҡортостан тарихы һҽм 

мҽҙҽниҽте, Рҽсҽй тарихы, рҽсем сҽнғҽте, музыка. 

Ресурстар: 

- тҿп 

 

 

- ҿҫтҽмҽ 

1. Ғ.Б.Хҿсҽйенов. Урта мҽктҽптең 9 класы ҿсҿн 

башҡорт ҽҙҽбиҽтенҽн хрестоматия. – Ҿфҿ, Китап, 

2010. - 210 б.  

2. Ғ.Б. Хҿсҽйенов. Урта мҽктҽптең 9 класы ҿсҿн 

башҡорт ҽҙҽбиҽтенҽн дҽреслек. – Ҿфҿ, Китап, 2010. 

- 240 б.  

1. Агишев И.М., Биишев Ҽ.Г. Башҡорт теленең 

һҥҙлеге:  2 томда, Мҽскҽҥ, 1993. 

2. Башҡорт ҽҙҽбиҽте буйынса аудио-видеоҽсбап. - 

Ҿфҿ: Башҡортостан Республикаһының Мҽғариф  

министрлығы, 2005.  

3. Баһауетдинова М.И. Башҡортса-русса 

этнокультурологик лексика һҥҙлеге. - Ҿфҿ, Китап, 

2012. 

4. Хҿсҽйенов Ғ.Б. Ҽҙҽбиҽт ғилеме һҥҙлеге. - Ҿфҿ, 

Китап, 2006. 



182 

 

5. Ҽхмҽтйҽнов К.Ҽ. Ҽҙҽбиҽт теорияһы. - Ҿфҿ, БКН, 

1971. 

6. Материаль-техник ҡулланмалар: проектор, 

ноутбук, презентация, видеояҙма ―Роберт Юлдашев 

һҽм ―Ҡурайсы» этнофольк тҿркҿмҿ». 

Эште ойоштороу Тҿркҿмдҽрҙҽ һҽм индивидуаль эшлҽҥ. 

Тҿп тҿшҿнсҽлҽр Тема, идея, концепт, сюжет, акрошиғыр, антитеза. 

Педагогик 

технологиялар һҽм 

методтар 

Проблемалы уҡытыу, тҿркҿмлҽп эшлҽҥ, тексты 

концептуаль анализлауға ҡоролған ҽңгҽмҽ, 

кҥрһҽтеҥ-аңлатыу, эҙлҽнеҥ методтары. 

Дҽрес тҿрҿ Яңы материал менҽн танышыу дҽресе. 

 

ДҼРЕСТЕҢ КИҢҼЙТЕЛГҼН ПЛАН-КОНСПЕКТЫ 

Дҽрестең темаһы: «Бер йырланым шулай, бер иланым…» 

(Фҽтхелҡадир Сҿлҽймҽновтың «Тимербай ҡурайсы» хикҽйҽһен ҿйрҽнеҥ) 

Эпиграф:  

Ҥлем юрап кҿлдҿ юраусы:  

Имеш, һуңғы башҡорт ҡҽберендҽ  

Ҡурай уйнар һуңғы ҡурайсы!.. 

Юҡ, ҥлмҽне халҡым!  

Рҽми Ғарипов. «Урал йҿрҽге». 

Дҽрес барышы: 
 

I. Психологик инеш. 

У. - Һаумыһығыҙ, балалар!  

Б. - Һаумыһығыҙ, уҡытыусым! 

У. - Хҽйерле кҿн, уҡыусылар! Бына беҙ тағы ла ҥҙебеҙҙең тыуған 

ҿйҙҽй яҡын кабинетҡа йыйылдыҡ, сираттағы дҽресебеҙҙе башлап ебҽрҽбеҙ. 

Кҥпме йыр-моң, туған халҡыбыҙҙың ижад гҽҥһҽрҙҽре, яҙыусы-

шағирҙарыбыҙҙың аҫылташтай балҡыған ҽҙҽби ҽҫҽрҙҽре яңғыраған был 

бҥлмҽлҽ! 

II. Мотивация булдырыу. 

- Элек һҽр ҿсҿнсҿ башҡорт «Урал батыр» эпосын яттан белгҽн, 

тимҽк, һҽр ҿсҿнсҿ башҡорт сҽсҽн булған. Мин дҽ дҽресте ҥҙем яҙған 

акростих менҽн башлап ебҽрҽм. Кемдҽр акростихтың нимҽ икҽнен белмҽй, 

аҙаҡ ҥҙегеҙ ҙҽ тҿшҿнҿрһҿгҿҙ. (экранда сыға бара).  

Алыҫ Тҿркиҽгҽ китһҽ лҽ, 

Башҡортлоғон ул онотмаған. 

Дуҫы Ҽхмҽтзҽки Вҽлиди 

Уны «арҡаҙаш» тип атаған. 

Лҿғҽт, дин, миллҽт ҿсҿн янып,  

Ҡатнашҡан ул изге кҿрҽштҽ.  

Аҡшан, Салауат тураһында 

Драмалар яҙған тҽҥ башлап. 
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Инанған ул бары ҿс нҽмҽгҽ. 

Рухи кҿс биргҽн тҽхҽллҥсе - Инан.  

- Уҡыусылар, акростих формаһында яҙылған шиғыр юлдарының 1-се 

хҽрефтҽрен вертикаль рҽҥештҽ уҡып ҡараһак, ниндҽй исем килеп сыға?  

- Абдулҡадир.  

- Ҽ хҽҙер акрошиғырҙың йҿкмҽткеһенҽ иғтибар итҽйек.  

- Кем ул Абдулҡадир Инан? Уның ысын исеме кем? Уның тураһында 

нимҽ ҽйтҽ алаһығыҙ?  

- Эйе, Абдулҡадир Инан Ҽхмҽтзҽки Вҽлидиҙең арҡаҙашы булған, 

милли-азатлыҡ кҿрҽшендҽ тел, миллҽт ҿсҿн кҿрҽшкҽн, аҙаҡ Тҿркиҽгҽ 

китергҽ мҽжбҥр булған, башҡорт батырҙары тураһында тҽҥге драмалар 

яҙған, ҥҙе лҽ бик рухлы булған, тип ҽйтелҽ. Тҽхҽллҥс итеп «Инан» һҥҙен 

алғас, тимҽк, нимҽгҽлер бҿтҽ йҿрҽктҽн инанған, ышанған инде. 

III.  Актуаллҽштереү. Дҽрес темаһына сығыу. Видеоклип ҡарау. 

-  Был кадрҙар һеҙҙҽ ниндҽй тойғолар уятты? Ошо видеоклипҡа 

ниндҽй исем бирер инегеҙ? 

- «Ҡурай донъя яңғырата», «Ҡурай даны». 

- Эйе, ҡурай һҽм башҡорт айырылғыһыҙ тҿшҿнсҽлҽр.  

IV. Тҿп ҿлҿш. Уҡыу ситуацияһын сисеү. 

1. Дҽрестең темаһы, маҡсаты ҽйтелҽ. 

- Уҡыусылар, хҽҙер инде бҿгҿнгҿ дҽресебеҙ нимҽ тураһында 

буласағын ҽйтҽ алаһығыҙмы? 

- Халыҡ тарихы, башҡорт ҡурайы, ҡурайсы тураһында. 

- Эйе, беҙ бҿгҿн Ф. Сҿлҽймҽновтың «Тимербай ҡурайсы» хикҽйҽһен 

ҿйрҽнербеҙ һҽм был хикҽйҽнең йҿкмҽткеһе беҙҙең заманда актуаль булып 

ҡалғанмы икҽнен асыҡларбыҙ. Шулай итеп, дҽрестең темаһы «Бер 

йырланым шулай, бер иланым…» тип атала. Дҽфтҽрегеҙҙе асып, дҽрестең 

темаһын яҙып ҡуйығыҙ. 

2. Дҽрестең  эпиграфын кҥмҽклҽп уҡыйбыҙ:  

Ҥлем юрап кҿлдҿ юраусы:   

Имеш, һуңғы башҡорт ҡҽберендҽ  

Ҡурай уйнар һуңғы ҡурайсы!.. 

Юҡ, ҥлмҽне халҡым!  

Рҽми Ғарипов. «Урал йҿрҽге». 

3. – Уҡыусылар, хрестоматияның 165-се битен асығыҙ. Хикҽйҽнең 

исеменҽ ҡарап,  кем тураһында һҥҙ барасағын ҽйтеп буламы?  

Беренсе һҿйлҽмде уҡығыҙ. Хикҽйҽ кем исеменҽн алып барыла?  

Хикҽйҽ нисҽнсе йылда яҙылған? Был осор тураһында нимҽ ҽйтҽ 

алаһығыҙ?  

- Беренсе донъя империалистик һуғышы бара. Рҽсҽйҙҽ капитализм 

ҡоролошо урынлаша. Халыҡ бҿлгҿнлҿккҽ тҿшҽ.  

- Хикҽйҽ жанрына кем аңлатма бирҽ ала?  

(«Ҽҙҽбиҽт һҥҙлеге»нҽн уҡыйҙар. Экранда сыға: 
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«Хикҽйҽ – тормошта ҡыҫҡа ваҡыт эсендҽ булып ҥткҽн бер генҽ 

ваҡиға алынып, уның нимҽ менҽн башланып, нисек тамамланғанын бҿтҿн 

килеш кҥрһҽткҽн ҽҙҽби ҽҫҽр»). 

- Хикҽйҽлҽ, ғҽҙҽттҽ, бер нисҽ герой ҡатнаша, шуларҙың берҽҥһе генҽ 

– тҿп герой. Ошо геройҙар менҽн бҽйле тҿп ваҡиға һҥрҽтлҽнҽ, ул бер генҽ 

сюжетҡа нигеҙлҽнҽ .  

- Сюжет ниндҽй ҿлҿштҽрҙҽн тора?  

- 5 ҿлҿштҽн: экспозиция, тҿйҿнлҽнеҥ, ваҡиғалар ҥҫеше, тҿйҿнлҽнеҥ, 

сиселеш.  

- Ҽҫҽрҙең композицияһына сюжеттан тыш тағы ниндҽй элементтар 

керҽ? - Портрет, пейзаж, автор характеристикаһы, лирик сигенеҥҙҽр һ.б. 

4. Хикҽйҽнең сюжет ҿлҿштҽрен асыҡлау. 

Экспозиция. Кем? Ниндҽй? Ҡайҙа? Ҡасан? 

- Кем?   

- Тимербай ҡурайсы.  

- Ниндҽй характеристика бирелҽ? 

- Бик шҽп, дҽртле. Садҽ, мҽрхҽмҽтле кҥңелле.  Илдең иркҽһе.  

- Уның кешелҽр араһында авторитеты тураһында нимҽ ҽйтелгҽн?  

- Уны бҿтҽһе лҽ ярата, хҿрмҽт итҽ. Уға һҽр ишек асыҡ ине. Тҥрҽлҽр – 

уға ҡаты бер һҥҙ ҿндҽшмҽйҙҽр ине. Ҽбейҙҽр хҿрмҽтлҽп аҡ тирмҽгҽ 

саҡыралар ҙа ҡымыҙ менҽн һуғаралар ине. 

- Ҡайҙа?  

– 1-се абзацта Урал тауҙары һҥрҽтлҽнгҽн. 

- Ҡасан?  

– Ҽлегҽ был урмандарға ҽҙҽм ҡулы теймҽгҽн, ҡҽһҽрле балта менҽн 

бер ботағы киҫелмҽгҽн йҽмле, ҡалын урмандар… (XIX быуат аҙағы- XX 

быуат башы). 

- Уҡыусылар, артабан ретроспектив алым ҡулланылған: 

Тимербайҙың тормошо ҥткҽндҽрҙе хҽтерлҽҥ, һағыныу рҽҥешендҽ 

һҥрҽтлҽнҽ.  

- Уҡыусылар, текста йҽйлҽҥҙҽге иркен, рҽхҽт тормошто һҥрҽтлҽгҽн 

ҿҙҿктҿ кем табып уҡый? 

(бер уҡыусы уҡып кҥрһҽтҽ). 

5. Тҿркҿмдҽр эшен ойоштороу. 

– Уҡыусылар, ҽйҙҽгеҙ, хыялыбыҙҙа ғына булһа ла беҙ ҙҽ боронғо 

башҡорт тормошона ҽйлҽнеп ҡайтайык!  

Һеҙ бер нисҽ тҿркҿмгҽ – ҡорҙарға берлҽшеп,  Тимербай йҽшҽгҽн 

осорҙоң  

матди һҽм рухи мҽҙҽниҽтен тикшерерһегеҙ.  

(Һҽр тҿркҿмгҽ тирмҽ формаһында карточкаларҙа эш биремдҽре 

Таратыла. Һҽр тҿркҿм ҥҙ аллы эшлҽй, текстан биремдҽргҽ яуап 

яҙып ала. Эште тамамлағас, һҽр тҿркҿмдҽн бер нисҽ уҡыусы сығыш яһай. 

Уҡытыусы уларҙың эшенҽ йомғаҡ яһай).  
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1-се тҿркҿм телселҽр. Һауыт-һаба, аш-һыуҙы аңлатҡан һҥҙҙҽрҙе 

табып, уларҙың мҽғҽнҽһен һҥҙлектҽн асыҡлай. (Кҥбҽтҽлҽр, һау кҥнҽк, һаба, 

еҙ ижау. Ҡымыҙ, ҡорот, май, бҥкҽ). 

2-се тҿркҿм тарихсылар. Хикҽйҽнҽн тарихи ваҡиғаларҙы, шҽхестҽрҙе 

табып, яҙып алырға. (Юлай, Салауат батыр, Ҡаһым тҥрҽ, Пугачев 

фетнҽлҽре, ҡалмыҡ яуҙары, боронғо хандар, бейҙҽр заманы). 

3-сҿ тҿркҿм  этнографтар. Хикҽйҽнҽн халыҡтың кҿнкҥреше, йҽшҽҥ 

урыны, байрам, кҽсеп-һҿнҽрҙҽре тураһында мҽғлҥмҽттҽрҙе табып, уларҙың 

мҽғҽнҽһен һҥҙлектҽн асыҡлай. (Йҽйлҽҥ, бейҽ бҽйлҽҥ, тирмҽ, кҿрҽш, бҽйге, 

йҥгерек аттар, ырыуҙар – ҡатай, салйот, барын аймағы). 

6. Тҿркҿмдҽрҙең эшен анализлау. 

- Уҡыусылар, һеҙ ҥҙегеҙҙе бик оҫта тикшеренеҥселҽр булараҡ 

кҥрһҽттегеҙ!  

7. – Уҡыусылар, хикҽйҽнең сюжет ҿлҿштҽрен барлауҙы дауам 

итҽйек. Һеҙ нисек уйлайһығыҙ, тҿйҿнлҽнеҥ ҡайһы урында бирелгҽн? Нимҽ 

ул тҿйҿнлҽнеҥ?  

- Тҿп ваҡиғаның башланып китеҥенҽ сҽбҽпсе булған хҽл-ваҡиға, 

проблема йҽки конфликттың барлыҡҡа килеҥе. 

- 167-се биттҽ һуңғы абзацты табып уҡығыҙ ҽле. Был ҿлҿштҽ ниндҽй 

проблеманың килеп сығыуы тураһында һҥҙ бара? Бында ниндҽй һҥрҽтлҽҥ 

сараһы ҡулланылған?   

- Кҿнбайыштан ҥткен балтаһы, ҡҽһҽрле бысҡыһы крҽҫтиҽндең  ҥҙе 

менҽн бергҽ килде. Балта, бысҡы кҥскенсе халыҡтарҙы сағылдыра. Бында 

метонимия ҡулланылған, йҽғни бер кҥренеш, ҽйбер, кешене башҡа 

кҥренеш, кеше, ҽйбергҽ хас сифат, билдҽ менҽн атау. 

- Уҡыусылар, ваҡиғалар ҥҫешен һҥрҽтлҽгҽн юлдарҙы табып уҡығыҙ 

ҽле. 

- Байҙар, ҡымыҙсы ҡарсыҡтар, «Ҡурай тартсы, ҡунаҡ!» тип торған 

ҡыҙҙар юғала бара. Аҡ тирмҽлҽрҙең киң ишектҽре ҡурайсы, йырсы 

ҡунаҡтарға тарая барҙы. Тимербай заводҡа барҙы, ҿс йыл эшлҽне.  

- «Тимофейлашты» тигҽн һҥҙҙе нисек аңлатырһығыҙ?  

- Рус ғҿрҿф-ғҽҙҽттҽренҽ кҥнекте, кеҥҽҫ, ҡыярға кҥнде. Кеҥҽҫ, ҡыяр – 

рус халҡына ғына хас аш-һыу тҿрҙҽре.  

- Йҽйлҽҥ урынында ҡап-ҡара тупраҡ, Йҽнтимер кантондың бейҽ 

бҽйлҽй торған ерендҽ Андрюшка ер һҿрҽ. Был нимҽне аңлата?  

- Иҡтисади ҥҙгҽрештҽр: яңы капиталистик мҿнҽсҽбҽттҽр барлыҡҡа 

килгҽн, Столыпиндың аграр реформаһы һҿҙҿмтҽһендҽ башҡорт ерҙҽре 

таланған, тартып алынған.  

- Уҡыусылар, тап ошо осорҙа 1889 йылда рус яҙыусы-ғалимы Глеб 

Успенский «Бҿтҽ башҡорт, бҿтҽ! Һис шикһеҙ бҿтҿр был башҡорт!» тип 

яҙған. Ҡайһы бер миллҽтселҽр: «Һуңғы башҡорт ҡҽберендҽ һуңғы башҡорт 

ҡурай уйнағанын кҥрер кҿндҽр яҡынлаша», - тип яҙып сыҡҡандар.  
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- Хикҽйҽлҽ ниндҽй кҥренештҽр ҡапма-ҡаршы ҡуйып һҥрҽтлҽнгҽн? 

Был алым нисек атала? 

- Антитеза - контраст алымы, ҽҫҽрҙҽ тҿшҿнсҽ һҽм кҥренештҽрҙе 

ҡапма-ҡаршы ҡуйып һҥрҽтлҽҥ. 

- Ҽйҙҽгеҙ, ошо урынды схемаға һалып ҡарайыҡ.  
Геройҙар Тимербай Ауылдаштары 

Хикҽйҽнең башында 

Эш-

ҡылыҡ,  

тышҡы 

мҿнҽсҽбҽт 

 

Тимербай ҡурай тарта башлай. 

Бына «Ашҡаҙар», бына 

«Тҽфтилҽҥ», бына «Ҡаһым 

тҥрҽ», бына «Салауат батыр»… 

Шаулашып ултырған ағайҙар, 

шым булып, моңло кҿйҙҽрҙе 

тыңлай башлайҙар ине. 

 

Эске 

мҿнҽсҽбҽт,  

кҥңел 

торошо 

Тимербай ҡурайсы һаман 

уйнай ине. Һаман моңло, тҽрҽн 

мҽғҽнҽле кҿйҙҽр менҽн 

кешелҽрҙең йҿрҽген ҡуҙғата…  

 

…йҽйлҽҥ балаларының 

дҽртле, ярһыу кҥңелдҽренең 

бик тҽрҽн бер мҿйҿшҿндҽ 

кҥмелеп ятҡан асы, лҽкин 

мҿҡҽддҽс тойғоларын уята 

ине. Моңло ҡурайҙың тҽьҫире 

аҫтында аҡ һаҡаллы ҡарттар 

йҽш быуынға мҿҡҽддҽс 

тойғоларын кҥсерҽлҽр ине… 

Хикҽйҽнең аҙағында 

Эш-

ҡылыҡ,  

тышҡы 

мҿнҽсҽбҽт 

 

Ул моңландырып ҡурай уйнай 

башлай  

 

Ташбулат, Бикбулаттар 

«Андрюшканан бер бот он 

һораным», «Гришканан бер 

ҽсмуха сҽй алып булһа ярар 

ине», - тип һҿйлҽшҽ 

башлайҙар ине.  

Эске 

мҿнҽсҽбҽт,  

кҥңел 

торошо 

Ҡаһым тҥрҽне, Салауат 

батырҙы һҿйлҽп, ҡурайын 

уйнап ҡараны.  

 

Лҽкин башҡорттарҙың 

кҥңелендҽ дҽрт, моң, 

мҿҡҽддҽс тойғолар һҥнгҽн 

ине, туңған ине… 

 

- Уҡыусылар, ошо контраст алымдар менҽн автор ни ҽйтергҽ 

телҽгҽн? 

- Ҡурай юҡҡа сыҡһа, кешелҽрҙең кҥңелендҽ рух, моң бҿтҽ.  

- Эйе, рух бҿтһҽ, тел, ил дҽ юҡҡа сыға. Ҡурай аша халҡыбыҙ 

шатлығын да, ҡайғыһын да һҿйлҽгҽн.  Уҡыусылар, ҡурай концептының 

портретын тҿҙҿп ҡарайыҡ ҽле. Ҡурай халыҡ ижадында, сҽнғҽттҽ, дҽҥлҽт 

атрибуттарында, матур ҽҙҽбиҽттҽ нисек сағылыш тапҡан? 

(Уҡыусылар кҥмҽклҽп ҡурай концептының портретын тҿҙҿйҙҽр). 

- Ҽ хҽҙер хикҽйҽнең кульминацияһын һҽм сиселешен табып уҡығыҙ. 

- 25 йыл крҽҫтиҽн ағымынан ҡасып йҿрҿгҽн башҡорт крҽҫтиҽн 

ҿйҿндҽ ҥлде. Ҡурай сусҡаларҙң аяҡ аҫтында ҡалды… 
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- Уҡыусылар, автор хикҽйҽне шулай ҡапыл ғына тамамлай һҽм беҙгҽ 

уйланырға урын ҡалдырған. Һеҙ нисек уйлайһығыҙ, Тимербайҙың ғҥмере 

шулай аяныслы тамамланыуында кем йҽки нимҽ ғҽйепле? 

- Йҽмғиҽт, яңы ижтимағи мҿнҽсҽбҽттҽр, уларға яраҡлаша алмаған 

башҡорт кешеһе.              

8. Нығытыу. Проблемалы һорау ҡуйыла. 

- Ҽ хҽҙер дҽрестең эпиграфына ҽйлҽнеп ҡайтайыҡ: хикҽйҽлҽ 

һҥрҽтлҽнгҽн ваҡиғалар, тҿп геройҙың проблемалары беҙҙең кҿндҽрҙҽ лҽ 

актуаль булып ҡалған, тип ҽйтеп буламы?  

- Телевизор тапшырыуҙарын ҡарап, гҽзит-журнал материалдарын 

уҡып, беҙ хҽҙерге заман талаптарына яраҡлаша алмайынса, эскелеккҽ 

бирелгҽн миллҽттҽштҽребеҙ тураһында, аҫаба башҡорт ауылдарында сит 

яҡтан килеҥселҽр ер алып, тотош урамдар барлыҡҡа килгҽнен дҽ ишетеп 

торабыҙ. 

- Тормош ауырлыҡтарына бирешмҽй, ҡуйған маҡсаттарыңа ирешеп, 

ҥҙ урыныңды табыу  ҿсҿн ниндҽй сифаттарға эйҽ булырға кҽрҽк?  

- Тырыш, уңған, белемле, ныҡышмал, тҽҥҽккҽл, ауырлыҡтарға 

бирешмҽҫкҽ тейешбеҙ. 

- Эйе, ошо сифаттарға эйҽ булғанда ғына тормошта уңышҡа 

ирешергҽ  мҿмкин. Халыҡ шағиры Рҽми Ғарипов ҽйткҽнсҽ, «Юҡ, ҥлмҽне 

халҡым һҽм мҽңге йҽшҽйҽсҽк!» тип ҽйтерлек булһын! 

V. Рефлексия. 

- Дҽресебеҙҙең маҡсаты ниндҽй ине? Маҡсатыбыҙға ирештекме? 

Нимҽ белдек? Кемдҽр һҽйбҽт эшлҽне? Кемдҽр ҥҙҙҽрен маҡтай ала? Ни 

ҿсҿн? 

Кем иптҽшен маҡтай ала? Ни ҿсҿн? 

Кем бҿгҿн алған белемен килҽсҽктҽ ҡуллана алам, бҿтҽһен дҽ 

аңланым, тип уйлай - йҽшел тҥңҽрҽк кҥтҽрегеҙ. 

Кемгҽ ҽле белемдҽрен нығытырға кҽрҽк, һеҙ һары тҥңҽрҽк кҥтҽрегеҙ. 

Кемгҽ бҿгҿн бик ауыр булды, кемгҽ ярҙам кҽрҽк – ҡыҙыл тҥңҽрҽк 

кҥтҽрегеҙ. 

Бик тырышып эшлҽнегеҙ, рҽхмҽт! 

VI. Ҿйгҽ эш биреү. 

- Уҡыусылар, ҿй эшен ике вариантта бирҽм. Ҥҙегеҙ ниндҽйен 

һайлайһығыҙ, шуны эшлҽп килегеҙ. 

а) Ҿйҙҽ «Тимербай ҡурайсы» хикҽйҽһендҽ башҡорт тормошоноң 

бирелеше тигҽн темаға бҽлҽкҽй инша яҙырға.  

б) Ф. Сҿлҽймҽновтың «Башҡорт йҽйлҽҥендҽ» тигҽн китабынан 

башҡа хикҽйҽлҽрен уҡып сығырға һҽм класта һҿйлҽргҽ ҽҙерлҽнергҽ. 
 

VII. Йомғаҡлау.  
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– Уҡыусылар, һеҙ бҿгҿн бик кҥп нҽмҽлҽрҙе белдегеҙ, иҫкҽ 

тҿшҿрҙҿгҿҙ, тҿркҿмлҽшеп кҥп эштҽр башҡарҙығыҙ. Килҽһе дҽрестҽ 

осрашҡанға тиклем һау булығыҙ! 

 

 

УЛАР ҠҼЛҼМ ҺҼМ ШТЫК  МЕНҼН ВАТАНДЫ ҺАҠЛАНЫЛАР 

(Бҿйҿк Ватан һуғышында ҡатнашҡан  

яҡташ фронтовик-шағирҙар ижадына арнала) 

Кластан тыш уҡыу дҽресе. 8-се класс 
 

Ҡыҙрасова Ҽ.З., 

Сибай ҡалаһы  

12-се дҿйҿм белем биреҥ мҽктҽбе   
        

Маҡсат: 1. Бҿйҿк Ватан һуғышында ҡатнашҡан яҡташ фронтовик – 

шағирҙарҙың ҡаһарманлыҡтары, уларҙың ижады менҽн танышыу; уларҙың 

биографияһын һҽм ижадын фҽнни сығанаҡтарҙан ҿйрҽнеҥ. 

2. Яҡташ  фронтовик-шағирҙар шҽхесенҽ  тҽрҽн ихтирам тҽрбиҽлҽҥ, 

кҿслҿ рухлы шағирҙарҙың тормошонан, ижадынан фҽһемле ҿлгҿ алыу, 

уларҙың батырлығы алдында баш эйеҥ. 

3. Фронтовик-шағирҙар тураһында материалдар туплау һҽм уларҙы 

системаға һалыу. Интернет селтҽренҽн Бҿйҿк Ватан һуғышы сайтына 

(w.w.w.ru «Подвиг народа») инеп материалдарҙы ҿйрҽнеҥ. 

Йыһазландырыу: проектор, экран, китаптар кҥргҽҙмҽһе, фотолар. 

Проектлау технологияһының ижади проект тҿрҿн ҡулланып  

«Хҽтер» китабының проектын тҿҙҿҥ. 

Дҽрес барышы: 

1. Психологик инеш. 

«Хҽйерле сҽғҽттҽ», тип иң изге телҽктҽр менҽн дҽресте башлап 

ебҽрҽйек. Быйылғы йыл иҫтҽлекле даталарға бик бай осор. Исемдҽре 

республикабыҙҙа ғына тҥгел, бҿтҽ илебеҙгҽ билдҽле булған шҽхестҽрҙең 

тыуған кҿндҽре. Ҽйҙҽгеҙ, беҙ уларҙы иҫкҽ тҿшҿрҿп китҽйек. 

(Экранда даталар яҡтыртыла, уҡытыусы ярҙамында уҡыусылар  

уларҙы билдҽлҽйҙҽр) 

20 октябрь 1919 – 

14(26) декабрь 1831 – 

26 декабрь 1890 – 

2 ғинуар 1895 - 

5 март 1905 -  

Уҡытыусы: Уҡыусылар, быйылғы йыл тағы ла шуныһы менҽн 

иҫтҽлекле: 2015 йыл Рҽсҽйҙҽ һҽм Башҡортостанда «Ҽҙҽбиҽт йылы» тип 

аталды. 

(слайд. Ҽҙҽбиҽт йылы эмблемаһы) 
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9 май – Бҿйҿк Еңеҥҙең 70 йыллығы, тыуған ҡалабыҙға 60 йыл тула. 

Бҿгҿнгҿ дҽрес башҡа дҽрестҽргҽ ҡарағанда ҥҙенсҽлекле булыуы менҽн 

айырылып торасаҡ.  

II. Уҡыусыларҙың уҡыу эшмҽкҽрлегенҽ мотивация формалаштырыу. 

Уҡытыусы: 2015 йылдың 9 майында илебеҙ халҡы Бҿйҿк Еңеҥгҽ 70 

йыл тулыуҙы билдҽлҽй. Бҿйҿк Ватан һуғышы (1941–1945) илебеҙ 

халыҡтарының азатлыҡ, ғҽҙеллек ҿсҿн кҿрҽше булып тарихта билдҽлҽнде. 

Был  Еңеҥ  беҙҙең илебеҙгҽ бик ҡиммҽткҽ тҿштҿ: 26 миллион 600 мең кеше 

һҽлҽк булды, 1710 ҡала һҽм ҡасаба, 70 мең ауыл емерелде. (слайд) 

Тыуған илебеҙгҽ ауыр кҿндҽр килгҽн мҽлдҽ Башҡортостан халҡы  

ситтҽ ятып ҡалманы. Башҡорт халҡы ҥҙенең иң батыр улдарын һҽм 

ҡыҙҙарын фашистарҙы юҡ итергҽ һуғышҡа оҙатты. Фашизмдың Тыуған 

илебеҙгҽ мҽкерле һҿжҥмен иғлан ителгҽндең тҽҥге кҿндҽренҽн ҥк башҡорт 

яҙыусылары һҽм шағирҙары ҡҽлҽм һҽм штык менҽн ҡоралланып яуға 

кҥтҽрелделҽр. Дошманға сикһеҙ нҽфрҽт белдергҽн шиғырҙар, мҽҡҽлҽлҽр 

яҙып сыҡтылар,  халыҡты яуға кҥтҽрелҽргҽ, Тыуған ил азатлығы ҿсҿн 

кҿрҽштҽ батырлыҡтар кҥрһҽтергҽ, кҽрҽк икҽн, ғҥмерҙҽрен дҽ ҡыҙғанмаҫҡа 

саҡырҙылар.                                                   

Уҡыусылар, бҿгҿн беҙ һеҙҙең менҽн яҡташ фронтовик-шағирҙарға 

арналған «Хҽтер» китабының проекты ҿҫтҿндҽ эшлҽйҽсҽкбеҙ. «Проект» 

һҥҙе нимҽ аңлатҡанын белҽһегеҙме? Ҽгҽр аңлашылмаһа, был һорауға 

яуапты «Башҡорт теленең аңлатмалы һҥҙлеге»нҽн табырбыҙ.  Проект – 

ниҙер тҿҙҿҥ, ҡороу эшенең ентекле планы. (112-се бит) 

Уҡытыусы: Ҽҙип һҽм һалдат... Былар, ҽлбиттҽ, ҥҙ-ара һыйышмаған 

тҿшҿнсҽлҽр тҥгел. Илде дошман килеп баҫҡанда, борон-борондан сҽсҽндҽр 

ир-егеттҽрҙе изге яуға саҡырып оран һалыр булғандар, ҡулдарына уҡ-һаҙаҡ 

алып ат менгҽндҽр, яу батырҙарын данлап ҡобайырҙар, йырҙар, бҽйеттҽр 

сығарғандар. 

Шиғыр ҡайғыһымы, кҥҙгҽ ҥлем,     

Ҥлем ҡарап торған сағында.      

 Ҽ ул, яуҙан ваҡыт урлай-урлай,    

Яуҙа йҿрҿгҽн егет хаҡында  

Яҙа һаман...Ҡулда ҡҽлҽм икҽн,    

Ҽ мылтығы тора янында. (Н. Нҽжми) 

Бҿгҿнгҿ дҽрестҽ Бҿйҿк Ватан һуғышында ҡатнашҡан яҡташ  

фронтовик-шағирҙарҙың ҡаһарманлыҡтары, уларҙың ижады менҽн 

танышыу; яҡташ шағирҙарҙың биографияһын һҽм ижадын ҿйрҽнеҥҙе 

ҥҙебеҙгҽ маҡсат итеп алырбыҙ. Дҽфтҽрҙҽргҽ числоны һҽм дҽрестең 

темаһын яҙып ҡуйығыҙ. Дҽресебеҙҙең темаһын «Улар ҡҽлҽм һҽм штык  

менҽн Ватанды һаҡланылар» тип алһаҡ, кҥпкҽ яҡшыраҡ буласаҡ, сҿнки беҙ 

һеҙҙең менҽн фронтовик-шағирҙар тураһында һҿйлҽшҽсҽкбеҙ. 

Уҡытыусы: «Хҽтер» китабының титул битенҽ китаптың исемен һҽм 

эпиграфын яҙып ҡуяйыҡ. 
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ХҼТЕР. ЙҾРҼКТҼРҘҼ ҠАЛЫР ЕҢЕҤ КҾНҾ.         

III. Яңы белемдҽрҙе ҥҫтереҥ. 

«Хҽтер» китабының беренсе битен асайыҡ. (Уҡыусыларға белешмҽ 

материал таратып бирелҽ, уҡыусылар  ҥҙаллы материал менҽн танышып 

сығалар) 

Белешмҽ материал: 

Башҡорт яҙыусыларынан С. Мифтахов, Х. Кҽрим, Ҽ. Вҽли һуғыштың 

тҽҥге кҿндҽрендҽ ҥк ҥҙ телҽктҽре менҽн фронтҡа киттелҽр. М. Кҽрим, Ғ. 

Ҽмири, Х. Кҽрим, Ҽ. Вҽли һҽм башҡа бик кҥп яҙыусылар дҥрт йыл  буйына 

яу эсендҽ йҿрҿнҿлҽр. Кҥптҽре ил азатлығы ҿсҿн ғҥмерҙҽрен ҡорбан 

иттелҽр; С. Мифтахов, А. Карнай, М. Хҽй, М. Харис, Х. Ҡунаҡбай, Н. 

Ҡҽрип һҽм башҡа бик кҥптҽр һуғыш яланында батырҙарса һҽлҽк булдылар. 

Иҫҽн ҡалғандары һуғыш һуҡмаҡтарын Берлинда һҽм Будапештта, Венала 

һҽм Бухареста, Алыҫ Сахалин ярҙарында тамамлап, кҥкрҽктҽрен орден-

миҙалдар менҽн биҙҽп, Бҿйҿк Еңеҥ данына кҥмелеп тыуған яҡтарына 

ҡайтты һҽм туҡталып ҡалған эштҽрен, ҿҙҿлҿп торған уҡыуҙарын дауам 

итте. Улар араһында фронт һуҡмаҡтарын батарея командиры булып уҙған 

Нҽжип Асанбаев һҽм миномет расчеты командиры Суфиян Поварисов, 

һауа десантсылары Ғабдулла Байбурин, Миҙхҽт Ғҽйнуллин һҽм Ҽхиҽр 

Хакимов, осоусы-штурман Азат Мағазов, радиотехник Яныбай Хамматов 

полк инженер-минѐрҙар ротаһы командиры Ҽхнҽф Байрамов, взвод менҽн 

командалыҡ иткҽн Ибраһим Ғиззҽтулин, Ғаян Лоҡманов, Таһир Таһиров, 

Зҿлфҽр Хисмҽтуллин, Файыҡ Мҿхҽмҽтйҽнов һҽм Нур Зарипов, шофер 

Шакир Янбаев һҽм матрос Нҽжибҽк Хафизов, рядовойҙар Мҿхҽммҽт 

Хҽйҙҽров, Зиннҽт Ғҽлимов һҽм пулеметсы Сҿлҽймҽн Муллабаев, штаб 

работниктары Иван Словодчиков һҽм Александр Кузнецовтар бар. Был 

быуын ҽҙиптҽре бҿтҽһе лҽ тип ҽйтерлек кҥкрҽктҽре менҽн тыуған ерҙҽрен 

ҡапланылар, бҿйҿк Ватаны ҿсҿн ҡандарын ҡойҙолар. Лейтенант Мостай 

Кҽримдең ҥпкҽһен мина ярсығы тишеп ҥтте, взвод командиры Хаким 

Ғилҽжев ҡултыҡ таяҡтары менҽн ҡайтты. Тимер Арыҫлан һҽм Ғайнан 

Ҽмири, Сҽлҽх Кҥлибай һҽм Муса Ғҽли, Шҽриф Бикҡол һҽм Яҡуп 

Ҡолмойҙоң тҽнендҽ лҽ яра зҙҙҽре ғҥмерҙҽренең һуңғы кҿндҽренҽ тиклем 

ҥҙҙҽрен ҽленҽн-ҽле һиҙҙереп торҙо.  Һалҡын окоптарҙа,  аҙға ғына снаряд 

шартлауы тынған мҽлдҽрҙҽ лҽ, аҙға ғына мҿмкинлек килеп сыҡҡан 

мҽлдҽрҙҽ лҽ ҡулдарынан ҡҽлҽм тҿшҿрмҽнелҽр. Улар ҿйҙҽренҽ ҡайтып, 

дары еҫе аңҡып торған шинелдҽрен һалып та ҿлгҿрмҽнелҽр йҽнҽ 

ҡулдарына ҡҽлҽм алдылар, ғҥмерлеккҽ ҽҙҽби ижадты һайланылар, 

булмыштарына ғҥмерлеккҽ тоғро ҡалдылар.   

Уҡытыусы: «Хҽтер» китабының беренсе битен нисек атар инегеҙ? 

(Уҡыусыларҙың яуаптары  тҥбҽндҽгесҽ булырға мҿмкин «Мин фронтҡа 

китҽм, иптҽштҽр», «Фронтовик – шағирҙар») Слайд. 

Уҡытыусы: Илебеҙ ҿсҿн ауыр һынау кҿндҽре килгҽндҽ, 

Башҡортостан халҡы ҥҙенең иң батыр аҫыл ир-егеттҽрен яуға оҙатты.  
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Республикабыҙҙың Баймаҡ районынан 16324 кеше Бҿйҿк Ватан 

һуғышында хҽрби хеҙмҽткҽ саҡырыла. 10 мең кеше  һуғыш  башланғандың 

тҽҥге кҿндҽренҽн ҥк доброволец булып фронтҡа китҽ, 7 мең кеше  яу 

яланында ятып ҡала, бик кҥптҽре хҽбҽрһеҙ юғала. 

Бҿйҿк Ватан һуғышында кҥрһҽткҽн батырлыҡтары ҿсҿн Миниғолов 

Тҽфтизҽн Таһир улы, Копылов Василий Данилович, Пименов Иван 

Тимофеевич, Кудимов Павел Васильевич, Белов Федор Иванович  

Советтар Союзы Геройы исеменҽ лайыҡ булдылар. Ҽлибаев Ҽҙһҽм Ғҽли 

улы Дан орденының тулы кавалеры наградаһына лайыҡ булды.   

Бҿйҿк Ватан һуғышының тҽҥге айҙарынан уҡ Баймаҡ районынан бик 

кҥп талантлы шағирҙар ҡҽлҽмдҽрен штыкҡа алыштырҙылар. Ватан ҿсҿн, 

Тыуған ил ҿсҿн йҽн аямай дошманға ташландылар. Батыр Вҽлит, Сҽлҽх 

Кулибай, Нҽжип Иҙелбай яуҙан еңеп тыуған ерҙҽренҽ ҽйлҽнеп ҡайттылар. 

Доброволец булып һуғышҡа киткҽн Хҿсҽйен Ҡунаҡбай  яу яланында ятып 

ҡалды.  

Уҡытыусы: «Хҽтер» китабының килҽһе битен нисек атар инегеҙ? 

(Уҡыусыларҙың яуаптары  тҥбҽндҽгесҽ булырға мҿмкин  «Баймаҡтың иң 

аҫыл улдары». 

Уҡытыусы: Уҡыусылар, һеҙҙең иғтибарға  фоноъяҙма тҽҡдим итҽм, 

иғтибар менҽн тыңлағыҙ. (Батыр Вҽлиттең «Кҥк Ирҽндек буйында» йыры 

тыңлана) Был йыр һеҙгҽ танышмы? Уның авторы кем? Уның тураһында 

нимҽ белҽһегеҙ? Ҽгҽр ҙҽ инде был йырҙың авторы тураһында кҥберҽк 

белергҽ телҽһҽгеҙ, белешмҽ материалды уҡып ҥҙегеҙҙе ҡыҙыҡһындырған 

һорауҙарға яуап табырһығыҙ, тип ышанам. (Слайд. Экранда Б. Вҽлидтең 

портреты яҡтыртыла). 

Уҡытыусы: Ҽлбиттҽ, һеҙгҽ таныш булған йырҙың исеме  «Кҥк 

Ирҽндек буйында»  тип атала, йырҙың һҥҙҙҽрен яҡташыбыҙ Батыр Вҽлит 

яҙған. 

Автоматым алдым, белҽгемҽ һалдым,     

Утлы яуға мин атылдым,   

Һҿйгҽн йҽрем илап ҡалды;  

Дарһылдағас бомба һҽм туптары,    

Ябырылғас дошмандың уттары.   

Вҽғҽҙҽмдҽ торҙом, муйындарын борҙом,   

Йҽшен булып йҽшнҽп ҥттем,   

Ватанымды азат иттем, − тип яҙҙы ул ҥҙенең бер шиғырында 

(Бер уҡыусы белешмҽ материал менҽн  таныштыра) 

Белешмҽ материал:  

Батыр Вҽлид (Батыр Хажиҽхмҽт улы Вҽлидов) (1905-1969) – шағир. 

Башҡортостандың Баймаҡ районы Тоҡтағол  ауылында шахтер ғаилҽһендҽ   

тыуған. Бик иртҽ йҽштҽ етем ҡалып 1923 йылда Ленин исемендҽге 

мҽктҽпте тамамлай. Башҡорт педагогия институтында белем ала. 1941 

йылға тиклем Башҡортостандың кҿньяҡ райондарында уҡытыусы булып 
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эшлҽй. Бҿйҿк Ватан һуғышында пулеметсы булып дошмандарға ҡаршы 

алыша, 1943 йылда ҡаты контузиялана, аҙаҡ бҿтҿнлҽй һуҡырайып, 1 

группа инвалиды булып ҡала. «1941–1945 йылдарҙағы Бҿйҿк Ватан 

һуғышында Германияны еңгҽн ҿсҿн» һ.б.миҙалдар менҽн наградлана. Утлы 

йылдарҙа яу ҡырында кҥргҽндҽрен Батыр Вҽлид шиғриҽт аша асып һала. 

Слайд. (Текст экранда яҡтыртыла. Уҡыусылар текст менҽн 

танышалар, шиғырҙың тҿп фекерен билдҽлҽйҙҽр) 

Дҥртенсе йыл йҿрҿйҿм мылтыҡ тотоп,  

Ватанымды һаҡлап һуғышта.  

Ҥпкҽ ҡыҫыла дары тҿтҿнҿ йотоп,  

Дары еҫе аңҡый һулыштан.  

Ҥлем хҽҥефтҽрҙе матҡып алып,  

Быуған саҡтар була алҡымды.  

Лҽкин мин, тайшанып, ҡорал һалып,  

Һис боҙманым ҽйткҽн антымды.  

Алыштан һуң була тыныс саҡтар,  

Айырылманым ике дуҫымдан:  

Уның береһе-мылтыҡ,береһе-ҡурай,  

Береһе-янда, береһе-усымда...  

Дошман мҽжбҥр иткҽн был ғазаптар  

Булып ҡалыр бер кҿн тҿш кеҥек.  

Лҽкин йҿрҽк һаман асыу һаҡлап  

Ҽрнер оҙаҡ йылдар, тҿш кҥреп. 

 

Уҡытыусы: Батыр Вҽлит был шиғырҙы 1944 йылда, Украинала 

барған һуғыштан һуң килеп тыуған тыныс мҽлдҽрҙең береһендҽ, яҙған.  

Бҿйҿк Еңеҥ кҿнҿ шатлығын ветеран-шағир шундай һҥҙҙҽр аша белдерҽ: 

Ҥҙе тҿрткҽн утта дошман янды,   

Еңелеп, ул бҿгҿн беҙгҽ        

Ҥҙ  ҡанына ҥҙенең башын һалды.   

Ант ҥтҽлде − Берлин алынды! – тип белдерҽ ул 1951 йылда яҙған бер 

шиғырында. Һуғыштан һуңғы йылдарҙа Батыр Вҽлидтең сҽсҽнлек 

һҽлҽттҽре асыла. Ул бик кҥп ҡобайырҙар, йырҙар ижад итҽ. (Слайд) 

Ҽҫҽрҙҽре: 

«Бҥлҽгем», «Һайланма ҽҫҽрҙҽр»,  «Йырлайыҡ,  дуҫтар», «Кҥңел 

кҥҙе», «Ҡурай моңо», «Йылдарым- йырҙарым» китаптары баҫылып 

сыҡты. Ул шиғырҙар менҽн бергҽ лиро-эпик характерҙағы «Тау балаһы», 

«Билсҽн Сҿлҽй», «Ҡауышыу», «Уралға йырым» кеҥек поэмалар яҙҙы. «Кҥк 

Ирҽндек буйында». 

Уҡытыусы: «Салауат маршы» йыры Батыр Вҽлид тарафынан 

яҙылған. «Кҥк Ирҽндек буйында» йыры Баймаҡ халҡының гимны тип 

ҽйтһҽк тҽ хаталанмабыҙ. Батыр Вҽлид Мҽжит Ғафуриҙан ҡала 

беренселҽрҙҽн булып башҡорт поэзияһына  эшсе синыфы темаһын алып 
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килде. Уның ижадында Тыуған илгҽ һҿйҿҥ,  хеҙмҽт кешеһенҽ дан йырлау,  

дуҫлыҡ-туғанлыҡ ептҽрен нығытыу темалары киң урын  ала. Батыр 

Вҽлиттең  тормошҡа булған һҿйҿҥе, ихтияр кҿсҿ уның шиғырҙарында 

сағылыш таба: 

Егет сағым, Баймаҡ, һиндҽ     

Кҿрҽш ҡосағында гҿр килеп.                

Хҽҙер кҥҙ нурҙарым ҡалды инде  

Һуғыш ҡырҙарында бҿркҿлҿп.    

Кҥҙҙҽремдең нуры һҥнгҽнгҽлер,            

Йҿрҿштҽрем хҽҙер яй минең.     

 Ҽ шулай ҙа кҥңел кҥҙем тулы,         

Диңгеҙ кеҥек, иркен бай минең. 

Уҡытыусы:  Китаптың был битен «Ирҽндектең сая бҿркҿтҿ» тип 

атаһаҡ һис яңлышмабыҙ. (Слайд) 

Уҡытыусы:         

Был кҿндҿ беҙ яулап алдыҡ,   

Ҿҙмҽнек һис ҿмҿттҿ;   

Һоро йылан ҡабат ҡалҡмаҫ,     

Тҽнебеҙҙе, йҽнебеҙҙе,           

Йҽллҽмҽнек ил ҿсҿн,  

Ерҙҽ, һыуҙа, кҥктҽ- яуҙа  

Һынатманыҡ ил ҿсҿн, –тигҽн шиғыр юлдарының авторы яҡташыбыҙ 

Нҽжип Иҙелбай.  Бик кҥп йырҙар авторы, оҫта тҽржемҽсе булып дан алған 

шҽхес ул. Уның тураһындағы белешмҽ материал менҽн класташығыҙ 

таныштырыр. (Бер уҡыусы белешмҽ материал менҽн таныштыра). 

Ҿҫтҽлмҽ материал 

Нҽжип Иҙелбай (Нҽжип Сафа улы Иҙелбаев)1912 йылдың 12 

мартында Ырымбур губернаһы (Хҽҙерге Баймаҡ районы) Иҙелбай 

ауылында тыуған.1929 йылда Баймаҡ тау техникумын тамамлағандан һуң 

Баймаҡ баҡыр иретеҥ заводында эшлҽй. 1931–1932 йылдарҙа Мҽскҽҥ–

Волга каналын тҿҙҿҥҙҽ ҡатнаша Дмитриев ҡалаһында «Ударники  канала» 

газетаһында ҽҙҽби хеҙмҽткҽр булып эшлҽй. 1932–1938 йылға тиклем тҿрлҿ 

гҽзит редакцияларында тҽржемҽсе булып эшлҽй.  1938-се йылда Ҡыҙыл 

Армияла хеҙмҽт итҽ. Аҡ финдарға ҡаршы һуғышта һҽм Балтика буйы 

республикаларын азат итеҥҙҽ ҡатнаша. Бҿйҿк Ватан һуғышында тҽҥҙҽ 

взвод командиры, унан һуң  рота командиры булып хеҙмҽт итҽ. «2-се 

дҽрҽжҽ Бҿйҿк Ватан һуғышы» (1943), «Ҡыҙыл Йондоҙ ордены» (1968), 

«Мҽскҽҥҙе обороналаған ҿсҿн» һ.б. миҙалдар менҽн наградлана. 1944-се 

йылда ҡаты яралана һҽм, Ҿфҿгҽ ҡайтып, Башҡортостан радиокомитетында 

тҽржемҽсе булып эшлҽй. Һуғыштан һуң Нҽжип Иҙелбай ижад менҽн 

ныҡлап шҿғҿллҽнҽ башлай. Ул бигерҽк тҽ тҽржемҽ ҿлкҽһендҽ ҙур 

уңыштарға ҿлгҽшҽ. Степан Злобиндың «Салауат Юлаев» романын Р. 

Ниғмҽти менҽн берлектҽ башҡорт теленҽ тҽржемҽ итҽ.  Мохтар Ҽҥҽзовтың 
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«Абай юлы» эпопеяһын да башҡорт теленҽ тҽржемҽ итеҥсе Нҽжип Иҙелбай 

була.  

Китаптары:  

Кҥк шинель. (Шиғырҙар.) Ҿфҿ, 1947.  

Ел, Ерҽнем.(Шиғырҙар. Йырҙар.) Ҿфҿ, 1948.  

Йырым һиңҽ булһын.  (Шиғырҙар.) Ҿфҿ, 1970.   

Еңеҥ иртҽһе.( Шиғырҙар.)  Ҿфҿ, 1985.    

Ҡуштирҽк. (Хикҽйҽлҽр, иҫтҽлектҽр.)  Ҿфҿ, 1985 . 

Тҽржемҽлҽре:  

Джек Лондон, Н.В. Гоголь. А.П. Чехов, С. Злобин. Ч. Айтматов, М. 

Ауэзов ҽҫҽрҙҽрен башҡорт теленҽ тҽржемҽ итте. 

Уҡытыусы: Уҡыусылар, һеҙҙең иғтибарға Н. Иҙелбайҙың «Ел, 

ерҽнем» йырының  фонояҙмаһын тыңларға тҽҡдим итҽм.  1947-се йылда 

Нҽжип Иҙелбайҙың ошо исем менҽн  шиғырҙар йыйынтығы донъя кҥрҽ. 

Уҡытыусы: «Хҽтер» китабының был битен нисек атар инегеҙ? 

(Уҡыусыларҙың яуаптары  тҥбҽндҽгесҽ булырға мҿмкин «Шағир- 

тҽржемҽсе», «Фронтовик – шағир») 

Уҡытыусы: Уҡыусылар, китаптың «Шағир,  прозаик,  сатирик» тип 

аталған битендҽ фронтовик-шағир Сҽлҽх Кулибай тураһында 

һҿйлҽшҽсҽкбеҙ. Сҽлҽх Кулибай Башҡортостандың  Ҽбйҽлил районы Таһир 

ауылында (хҽҙерге Баймаҡ районы) ярлы крҽҫтиҽн ғаилҽһендҽ тыуған. Бик 

иртҽ етем ҡалып 1921-1923 йылдарҙа Темҽс балалар йортонда тҽрбиҽлҽнҽ. 

Сҽлҽх Кулибай 1933-1937-се йылға тиклем Алыҫ Кҿнсығышта хеҙмҽт итҽ. 

Бҿйҿк Ватан һуғышының тҽҥге айҙарынан алып фашистик Германияны 

еңгҽнгҽ тиклем Сҽлҽх Кулибай яу эсендҽ була. Башта ул хҽрби училищела 

уҡый, һуңынан Украина, Польша, Чехословакия ерҙҽрендҽ һуғышта була, 

ҡаты яралана. Бҿйҿк Ватан һуғышында рота командиры булып 

дошмандарға ҡаршы алыша, II дҽрҽжҽ  Бҿйҿк Ватан һуғышы ордены һҽм 

миҙалдары һ.б. менҽн наградланған. 

Сҽлҽх Кулибайҙың бҿтҽ ижадына кҥҙ ташлағанда, уның илһам 

сығанағының, иң яҡшы ҽҫҽрҙҽренең темаһы һҽм поэтик йҥнҽлеше тыуған 

яҡтары, кҥкһел Ирҽндек буйҙары, ҥҙе эшлҽгҽн Тҥбҽ рудниктары, тау 

эшселҽренең тормошо һҽм уйҙары менҽн тығыҙ бҽйлҽнгҽнен кҥрергҽ 

мҿмкин. 

Алғы һыҙыҡ.  

Ҡайһы мҽлдҽ   

Ҡыҫҡа бер тынлыҡ була.   

Ул ваҡытта пуля яумай,  

Гҥйҽ бар донъя тына.   

Ватан иңлҽп йырлап ҥткҽн  

Йылдар уйыңа килҽ,  

Йҿрҽк тҥрендҽ ҽйтерһең,                   

 Тағы бер йҿрҽк тибҽ ҽйтерһең,     
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Тағы бер йҿрҽк тибҽ 

Уҡытыусы: Шағир, мемуарист тураһында кҥберҽк мҽғлҥмҽткҽ эйҽ 

булыр ҿсҿн тҥбҽндҽге эш тҿрҿн тҽҡдим итҽм. (Уҡыусылар белешмҽ 

материал буйынса 3-4 һорау тҿҙҿргҽ, бер-береһенең тҿҙҿгҽн һорауҙарына 

яуап бирергҽ, эштҽрҙе баһаларға тейештҽр). 

Белешмҽ материал  

Сҽлҽх Кулибай (Сҽлҽх Ғҽбит улы Кулибаев) 1910 йылдың 15 

июлендҽ Башҡортостандың Ҽбйҽлил районы Таһир ауылында (хҽҙерге 

Баймаҡ районы) ярлы крҽҫтиҽн ғаилҽһендҽ тыуған. Бик иртҽ етем ҡалып 

1921-1923 йылдарҙа Темҽс балалар йортонда тҽрбиҽлҽнҽ.1929 йылда 

Баймаҡ заводының тау-техник мҽктҽбен тамамлап сыға, Баймаҡ баҡыр 

иретеҥ, Свердловск заводтарында практика ҥтҽ. 1930 йылда 

«Башҡортостан» газетаһы Сҽлҽх Кулибайҙы промышленность бҥлегенҽ 

ҽҙҽби сотрудник итеп эшкҽ саҡыра. 1933-1937-се йылға тиклем Алыҫ 

Кҿнсығышта хеҙмҽт итҽ. Бҿйҿк Ватан һуғышының тҽҥге айҙарынан алып 

фашистик Германияны еңгҽнгҽ тиклем Сҽлҽх Кулибай яу эсендҽ була. 

Башта ул хҽрби училищела уҡый, һуңынан Украина, Польша, 

Чехословакия ерҙҽрендҽ һуғышта була, ҡаты яралана. Бҿйҿк Ватан 

һуғышында рота командиры булып дошмандарға ҡаршы алыша, II дҽрҽжҽ  

Бҿйҿк Ватан һуғышы ордены һҽм миҙалдары һ.б. менҽн наградланған. 

Сҽлҽх Кулибайҙың тҽҥге шиғырҙары Сҽсҽн журналында 1927 йылда 

баҫылып сыға, тҽҥге шиғырҙар китабы 1930 йылда донъя кҥрҽ. Уның 

шиғырҙарында совет кешеһенең ғҽжҽйеп бай рухи донъяһы, хеҙмҽт 

кешеһенең гҥзҽл сифаттары юғары бейеклектҽргҽ кҥтҽрелҽ. Ҽгҽр Сҽлҽх 

Кулибайҙың бҿтҽ ижадына кҥҙ ташлағанда, уның илһам сығанағының, иң 

яҡщы ҽҫҽрҙҽренең темаһы һҽм поэтик йҥнҽлеше тыуған яҡтары, кҥкһел 

Ирҽндек буйҙары, ҥҙе ешлҽгҽн Тҥбҽ рудниктары, тау эшселҽренең 

тормошо һҽм уйҙары менҽн тығыҙ бҽйлҽнгҽнен кҥрергҽ мҿмкин. Сҽлҽх 

Кулибай ҽҙҽбиҽттең тҿрлҿ жанрҙарында ла актив һҽм уңышлы эшлҽгҽн 

яҙыусы. Уның лирик поэзия, поэма, мҽҫҽл, юмористик һҽм сатирик 

хикҽйҽлҽр, повестар, пьесалар яҙыу ҿлкҽһендҽ бына тигҽн ҡаҙаныштары 

бар. Сҽлҽх Кулибай тҽржемҽ эше менҽн дҽ шҿғҿллҽнҽ. Пушкин һҽм 

Лермонтов шиғырҙарын, Лермонтовтың «Беҙҙең заман геройы» романын, 

С. Щипачевтың «Павлик Морозов» исемле поэмаһын башҡорт теленҽ 

тҽржемҽ итте. Һуңғы йылдарҙа Сҽлҽх Кулибай ҙур кҥлҽмле проза ҽҫҽрҙҽре 

– повестар һҽм мемуар ҽҫҽрҙҽр яҙыу ҿҫтҿндҽ кҥберҽк эшлҽне. Сҽлҽх 

Кулибай ҥҙенең тос хеҙмҽте менҽн башҡорт ҽҙҽбиҽтендҽ яҡты эҙ 

ҡалдырҙы. 

Китаптары:    

Эш тауында. (Шиғырҙар.) Ҿфҿ,1930.    

Суйындар һулышы. (Шиғырҙар) Ҿфҿ,1931.   

Бҿйҿк дуҫтар тураһында. Шиғырҙар. Ҿфҿ,1942.    

Йондоҙ. Пьеса. Ҿфҿ, 1942.   
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Дҽҥер ҽкиҽте.(Поэмалар һҽм шиғырҙар)   Ҿфҿ,1945.    

Дуҫтың ҿйҿндҽ.(Пьеса.)  Ҿфҿ,1947.   

Ҡоштар.(Шиғырҙар.) Ҿфҿ,1948.     

Шиғырҙар һҽм поэмалар. Ҿфҿ,1950.  

Любовь и гнев.(Стихи) Уфа,1955.    

Хҽтерлҽҥ.(Повесть һҽм хикҽйҽлҽр) .Ҿфҿ,1959 

Ғҥмер юлы. (Шиғырҙар.) Ҿфҿ,1963.         

Кҥңелле хикҽйҽлҽр. Ҿфҿ,1964.      

Тау йыры. (Повесть)  Ҿфҿ,1965.  

Һайланма ҽҫҽрҙҽр. Ике томда. I-се том: шиғырҙар, поэмалар. Ҿфҿ, 

1970. 2-се том: юмористик хикҽйҽлҽр, бер шаршаулы комедиялар. Ҿфҿ, 

1970.  

Ватан улдары. Пограничник яҙмалары, иҫтҽлектҽр, ҽҙҽби 

портреттар. Ҿфҿ,1972. 

Ҥҙе бер ғҥмер. Хикҽйҽлҽр һҽм иҫтҽлектҽр.  Ҿфҿ,1980. 

Уҡытыусы: Китаптың сираттағы бите «Шағир, прозаик, сатирик» 

тип атарбыҙ. 

Уҡытыусы: Яу ҡырында тыуған шиғырҙар, ҽлбиттҽ, тыныс ҡына 

яҡты бҥлмҽлҽрҙҽ ултырып яҙылған, һуңынын ҡат-ҡат эшкҽртелгҽн-

шымартылған ҽҫҽрҙҽр менҽн сағыштырырға кҽрҽкмҽй. Ижад шарты 

булмауға ҡарамаҫтан, улар һуғышсылар кҥңелендҽ Тыуған илгҽ мҿхҽббҽт, 

фашизмға сикһеҙ нҽфрҽт уты ҡабыҙып, уларҙы тиңдҽшһеҙ ҡаһарманлыҡҡа 

этҽрҙелҽр. Килҽһе геройыбыҙ бик ҡыҫҡа ғына ғҥмер йҽшҽгҽн,  лҽкин шул 

ҡыҫҡа ғына ғҥмер эсендҽ ҥҙенең ҥлемһеҙ ҽҫҽрҙҽрен яҙып ҿлгҿргҽн. 

(Бер уҡыусы Х. Ҡунаҡбай тураһындағы белешмҽ материал менҽн 

таныштыра). 

Белешмҽ материал: 

Башҡортостандың Ҽбйҽлил районы Таһир ауылында (хҽҙерге Баймаҡ 

районы) ярлы крҽҫтиҽн ғаилҽһендҽ тыуған.  Бик иртҽ етем ҡала, балалар 

йортонда тҽрбиҽлҽнҽ. 1925-1929-се йылдарҙа Темҽс мҽктҽбендҽ белем ала. 

1930-сы йылда Ҿфҿгҽ кҥсҽ, «Ҡыҙыл Башҡортостан» гҽзите редакцияһында 

эшлҽй. 1932-се йылда Башҡорт педагогия институтына уҡырға инҽ һҽм 

уны уңышлы тамамлай. 1936-сы йылда ул Дҽҥлҽкҽн педучилищеһына рус 

теле һҽм ҽҙҽбиҽте уҡытыусыһы булып эшкҽ ебҽрелҽ. 1937-се йылда ялған 

ғҽйеплҽнеп ҡулға алына, репрессияға элҽгҽ. 1940-1942-се йылдарҙа ул 

Стҽрлебаш районы Табулды ауылына директор булып эшлҽй. 1942-се 

йылда ҥҙе телҽп фронтҡа китҽ, ҡаты һуғыштарҙа ҡатнаша. 

Яу ҡырында шағир ике миссия ҥтҽне: һалдат шинеле кейеп, 

дошманға ҡаршы торҙо һҽм атыш тынып торған арала окобында йҽки, 

яраланып, госпиталдҽ ятҡанда, яуҙаштары тураһында яҙҙы, хҽрби 

ҡыйыулыҡты, батырлыҡты данланы. 

Китаптары: 

Бҿйҿк дуҫтар тураһында. Шиғырҙар. Ҿфҿ,1935.  
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Хҽтимҽ. Шиғырҙар. Ҿфҿ, 1936.  

Минең антым. Шиғырҙар. Ҿфҿ    

Һайланма ҽҫҽрҙҽр.Шиғырҙар. Ҿфҿ,1957. 
 

Уҡытыусы: Уҡыусылар, китаптың сираттағы битен нисек атар 

инегеҙ? (Уҡыусыларҙың яуаптары, тҽҡдимдҽрен тыңлағандан һуң, 

«Батырҙарын иҫкҽ алғанда онотмаһын мине лҽ Тыуған ил» тигҽн исем 

һайлана). 

Уҡытыусының йомғаҡлау һҥҙе. 

Уҡыусылар, проект эшен тамамлауға ла аҙ ғына ваҡыт ҡалды. 

Дҽрескҽ ҡуйған маҡсатҡа ирешкҽнбеҙҙер, тип уйлайым. Хҽтҽр яу йылдары  

шағирҙары – кисҽге һалдаттар, Бҿйҿк еңеҥҙең шатлығын татыған яугирҙар,  

утлы кҿрҽштҽ сыныҡҡан йҽшлектҽре,  һуғыш ҡырында алған тормош һҽм 

кҿрҽш тҽжрибҽлҽре, Тыуған илгҽ бирелгҽнлек, совет һуғышсыһының, 

еңеҥсе һалдаттың  мҿһабҽт һынын тулы итеп кҽҥҙҽлҽндергҽн, уның хис- 

тойғоларын тҽрҽн итеп сағылдырған, Бҿйҿк Ватан һуғышы ваҡиғалары 

тураһындағы иң һҽйбҽт ҽҫҽрҙҽрҙең кҥбеһе улар тарафынан ижад ителде. 

Йҽшлектҽрендҽ һуғыш дҽһшҽтен етерлек татыған быуын тыныс 

тормоштоң, халыҡ бҽхете ҿсҿн илһамлы хеҙмҽттең дҽ ҡҽҙерен ныҡ белҽ. 

Шуға кҥрҽ лҽ улар ҡҽлҽме менҽн беҙҙең бҿгҿнгҿ шат тормошобоҙҙо тулы 

сағылдырған ҡайнар хисле ҽҫҽрҙҽр ижад иттелҽр. Уларҙың ижады аша 

башҡорт ҽҙҽбиҽте яңы бейеклектҽргҽ кҥтҽрелде, республикабыҙҙың даны 

бҿтҽ донъя аренаһына сыҡты. Бҽхетле тормош ҿсҿн улар бик иртҽ 

ҡулдарына ҡҽлҽм урынына, мылтыҡ алдылар һҽм еңеп сыҡтылар - сҿнки 

халҡыңа, Ватаныңа тоғро хеҙмҽт итеҥ- иң изге эш, ул еңелеҥ белмҽй.   

Бҿйҿк Ватан һуғышы,  хҽтҽр яу йылдары  шағирҙарҙы ғҽзиз тыуған ерҙең 

ҡҽҙерен, Тыуған илдең бҿйҿклҿгҿн һҽм кҿсҿн тағы ла нығырыҡ тойорға,  

кешелҽрҙең рухи ныҡлығын, сабырлығын, батырлығын кҥрергҽ ҿйрҽтте. 

Окоптарҙа, блиндаждарҙа, ут-дауыл эсендҽ тыуған шиғырҙар кешелҽрҙе 

уяу булырға саҡыра, миллиондарса ҡорбандар менҽн яулап алған еңеҥҙең 

ҡҽҙерен белергҽ, һаҡларға ҿндҽй. 

Ҿйгҽ эш биреҥ. (Уҡыусыларға «Батырҙарын иҫкҽ алғанда онотмаһын 

мине лҽ Тыуған ил» темаһына инша яҙырға бирелҽ) 
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АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ САВЕЛЬЕВ-САС 
 

Ванюшина А.В.,  

Аургазинский район  

МБОУ Лицей с. Толбазы 
 

Пĕлӳ тĕллевĕсем: Савельев-САС биографине аса илесси. 

Аталану тĕллевĕсем:  Çыхăнуллă пуплеве, шухăшлава, тимлĕхе, 

илемлĕ вулав хăнăхăвĕсене аталантарасси. 

Воспитани тĕллевĕсем: Тăван чĕлхене, аслисене хисеплеме 

вĕрентесси. 

Лексика материалĕ (çĕнĕ сăмахсем): хайлав, çар хесмечĕ, мехел. 

Урокра кирлĕ хатĕрсем: компьютер, проектор, экран, темăпа 

хатĕрленĕ слайдсем; вĕренӳ кĕнеки,  юрăсен пуххи (курмаюрăсем).  

Урок юхăмĕ 

I. Класа урока йĕркелени.  
 - Сывлăх сунатăп ачасем! 

 - Сывлăх сунатпăр вĕрентекен! 

II.  Пуплев хăнăхтарăвĕ. (Çанталăк çинчен калаçни)  

III. Килти ĕç тĕрĕслени. 

IV. Кроссвордри тĕп сăмах тăрăх урок темине, тĕллевĕсене 

паллăртни.  

(1-мĕш слайд).  

А.С.Савельев-САС биографине каласа пани. (Информаци.) (2-мĕш 

слайд). Александр Сергеевич Савельев-САС пирĕн районти паллă çыравçă, 

поэт. Унăн хайлавĕсене ачасем те, ваттисем те вулаççĕ. Унăн пултарулăхĕ 

тĕрлĕ тĕслĕ. Вăл тĕрлĕ литература жанрĕсемпе усă курать. Перине ăста 

тытса, вăл пĕр пек пултаруллă лирикăллă сăвăсем тата ачасем валли 

сăвăсем, пысăк калăпăшлă повеçсем çырать. Писатель драматургире те 

хăйĕн вăйне хурать. Çыравçă сатирăпа юмор жанрĕпе те питĕ ăнăçлă ĕçлет.  

Александр Сергеевич Савельев-САС Пушкăрт Республикинчи 

Авăркас районне кĕрекен Юламан ятлă чăваш ялĕнче авăн уйахĕн 26-

мĕшĕнче 1932 çулта колхозник çемйинче çуралнă. Ашшĕ, Сергей 

Максимович, Пĕрремеш тĕнче варçине хутшăннă çын, хутла пĕлмен. 

Амăшĕ, Елена Алексеевна, Çтерлĕ тăрăхĕнчи Ямансас ялĕнчен пулнă. 

Сергей Максимовича качча тухсан ĕмĕрне Юламанта пурăнса ирттернĕ. (3-

мĕш слайд).  

Пĕчĕк Сантăрăн ачалăхĕ вăрçă çулĕсемпе тĕл килнĕрен çăмăлах 

пулман. Ялти çичĕ çул вĕренмелли шкул хыççăн аслисемпе пĕрле колхоз 

хирĕнче çум çумланă, кĕтӳ кĕтнĕ, ытти ĕçсенчен те пăрăнман. Йывăр вăхăт 

пулсан та вĕренес килнĕ ачан. Вăл шкулта вĕреннĕ çулсенчех литература 

миниатюрисем çырнă. 

 Ялти шкула пĕтернĕ хыççăн 1951-1954 çулсенче Германире çар 

хесметĕнче тăнă. Çав вăхăтра литературăпа кăсăкланса сăвă çырма пуçланă.  
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Салтакран таврăнсан Юламан шкулĕнче физкультура урокĕсем илсе пынă, 

каярах район хаçатĕнче куçаруçăран редактор çумĕ таран ÿснĕ. Çав 

вăхатрах Толбазăри каçхи вăтам шкултан вĕренсе тухнă, Çтерлĕри 

патшалăх педагогика институнче куçăм мар вĕренсе пĕлӳ илнĕ.  

Пичет органĕсене тухăçлă ĕçленĕшĕн 1968 çулта Пушкăрт АСССР 

Верховнăй Совечĕн Президиумĕн Хисеп грамотине тивĕçнĕ. 

Александр Сергеевич шкул пурнăçĕ çинчен питĕ лайăх пĕлет. Вăл 

пенсие тухиччен нумай çул учитель ĕçĕнче вăй хунă. 

Ку таранччен  унăн Шупашкарта хаçат-журналсенче калавсемпе 

повеçсем чылай пичетленнĕ. Вĕсенчен пахараххи, сăмахран, «Ют арăм» 

повесть. 11 кĕнеке авторĕ. 

А. Савельев-САС РФ «Халăха вĕрентес ĕç отличникĕ», «Ĕç ветеранĕ» 

наградăсем илнĕ. Ырă ĕçĕсене тивиçлипе хакласа «Авăркас районĕ умĕнчи 

ырă ĕçсемшĕн» медаль панă. Чăваш Республикин М. Трубина ячĕллĕ, 

Авăркас район администрацийĕн Г.Ибрагимов тата Пелепей хулипе район 

администрацийĕн Ф. Карим ячĕллĕ литература премийĕсен лауреачĕ. (4-

мĕш слайд).  

А. Савельев-САС 1994 çултанпа Раççей Федерацин Писательсен 

союзĕн членĕ, Чăваш Республикин Писательсен союзĕн хастар ĕçченĕ, 

республикăри Стерлитамакри писательсен организацийĕнчи çумĕнчи 

«Шуратăл» литература пĕрлешĕвĕн председателĕ пулнă.  

Пуçламăш тата вăтам классем валли вăл тĕслĕхрен: «Ялти 

сукмаксем» (1981), «Кам пысăкрах» (1975), «Парне», калавсемпе повеçсен 

сборникĕсем: «Кашкăр сукмакĕ» (1987), «Шăнкăравлă пĕкĕ» (1993), 

«Сăвăсем». Вулакансем унăн «Юратупа юн» романне вуланă хыççăн тата 

çывăхрах паллашаççĕ унпа. Ку хайлавра вăл Пушкăртăстанри чăвашсем 

Аслă Тăван çĕршыв вăрçинче çапăçни çинчен çырнă. Çыравçăн кĕске 

кулăшла калавĕсем, сăввисем час-час районти хаçатри литература 

кĕтесĕнче пичетленеççĕ. (5-мĕш слайд).  

Республикăра тухса тăракан «Урал сасси» хаçатра пĕр номер те çук 

пулĕ хăшĕнче А. Савельев-САСăн ĕçĕсем пичетленменни. Кашни номертех 

е унăн статьисем, е сăввисем, е калавĕсем пичетленсех тăраççĕ. Унăн 

хайлавĕсем нумайрах ялти халăх пурнăçĕсем çичен. Вăл хăйĕн темисене, 

сюжечĕсене Авăркас районпа, тăван кĕтеспе çыхăнтарать, хăй ăçта çуралса 

ÿснĕ çĕртен илет. Çавăнпа та унăн хайлавĕсем пурне те çывăх, ăнланмалла. 

Вĕсене вулама та ансат, çăмăл. 

А. Савельев-САСăн произведенисене тĕрлĕ чĕлхене куçарнă: тутарла, 

пушкăртла, вырăсла. Вăл хăй те куçару ĕçĕсемпе ăнăçлă ĕçлет. М. Каримăн, 

Ш. Бабичăн, К. Аралбайăн, С. Рахматуллан, Р. Назаровăн, Р. Бикбаевăн, А. 

Асадуллинан сăввисене, С. Шариповăн калавĕсене тата ыттисене чăвашла 

куçарнă. (6-мĕш слайд).  

Питĕ нумай сăвăсем çырать. Чылай сăввисемпе юрăсем хывнă. 

«Кучченеç» кĕнекери сăвăсенчен кăна М. Луков композитор 34 ача-пăча 
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юрри çырса çав ятпах видеодиск кăларнă. Вăлах «Хĕвеле пуç тайса» 

кĕнекери 32 сăвва кĕвве хывса тепĕр диск кăларма та мехел çитернĕ, 13 

чăваш композитрĕ ун сăввисенчен юрă кĕвĕленĕ. (7-мĕш слайд).  

V.  Ваттисен сăмахĕсемпе ĕçлени. (8-мĕш слайд).  

«Эп – Пушкăртстан чăвашĕ » сăвăпа ĕçлени.  

 1. Словарь ĕçĕ.  

-Ача вуласа вырăсла куçарни; 

- Сăнчăрпа пĕрерĕн вулани; 

- Ыйтусем çине хуравлани. 

VI. Физкультура саманчĕ.  

Видеозапись пăхасси. Савельев-САС сăввисем, Михаил Луков 

юрлать. 

VII. Çыру ĕçĕ. (класа икĕ ушкăна пайлани.) 

Çырса   

VIII. Пĕлме интереслĕ рубрика.  

«Тупсăмне тупăр» 

«ÇАПЛА – ÇУК» вăйă 

1. Савельев-САС Юламанта çуралнă? (çапла) 

2. Вăл Чăваш республикинче пурăнать? (çук) 

3. Ытларах ачасем валли çырать? (çапла) 

4. Куçаруçă тесе калаятпăр-и? (çапла) 

5. Александр Сергеевич 85 çула çитнĕ? (çук) 

6. 1951-1954 çулсенче Германире çар хесметĕнче тăнă? (çапла) 

7. «Шăнкăравлă пĕкĕ» кĕнеке  1993 çулта пичетленсе тухнă? 

(çапла) 

8.  «Кучченеç» кĕнекери сăвăсенчен  М. Луков композитор 34 

ача-пăча юрри çырса çав ятпах видеодиск кăларнă? (çапла) 

9. Республикăри Стерлитамакри писательсен организацийĕнчи 

çумĕнчи «Шуратăл» литература пĕрлешĕвĕн председателĕ? (çук) 

10.  Юламан ялĕнче пурăнать? (çапла) 

 

IX. Урока пĕтĕмлетни.  

Александр Савельев - САС сăввисемпе калавĕсем ачасене тӳсĕмлĕ, 

хастарлă, хăйсен çирĕп принципне тытса пурăнма, аслисене пулăшма, 

хисеплеме, вĕсен пурнăçне çăмăллатма, пĕр-пĕринпе туслă пурăнма 

вĕрентеççĕ. 

X. Ачасен ĕçне хаклани.  

XI. Киле ĕç пани. 1. Сăвва илемлĕ вуласси.;   

                               2.Килĕшекен сăвва вĕренесси;    

          3. Сăвă çырасси.  
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«АРЫСЛАН ҺҼМ ЭТ» 

(4 класс) 

Сҽгъдиева Г. Ф., 

Октябрьский шҽһҽренең  

2 нче санлы гимназиясе 
  

Максат: 1. Л.Н. Толстойның тормыш юлы, иҕаты турында кыскача 

мҽгълҥмат бирҥ; ―Арыслан һҽм эт‖ ҽсҽре белҽн танышу һҽм аны анализлау; 

2. Фикерлҽрне эзлекле, ачык ҽйтҽ белҥ кҥнекмҽсен ҥстерҥ; 

3. Кешелҽргҽ, хайваннарга карата шҽфкатьлелек хисе тҽрбиялҽҥ. 

Ҕиһазлау: 

Дҽрес барышы 

I. Оештыру моменты 

− Дҽресебезне Шҽҥкҽт Галиев язган шигырь юллары белҽн башлап 

ҕибҽрҽбез: 

Туган тел иң таталы тел, 

Туган тел иң тҽмле тел. 

Тҽмле дип телең йотма, 

Туган телне онытма. 

Укучылар айның ничҽнче числосын хор белҽн ҽйтҽлҽр. Дежур укучы 

белҽн ҽңгҽмҽ. 

− Сыйныфта бҥген кем дежур? 

− Атнаның нинди кҿне? 

− Сыйныфта бҥген кем юк? 

− Бҥген кҿннең торышы нинди? 

− Яхшы, утыр. 

− Бҥген уку дҽресе. Анда без бер хикҽя белҽн танышачакбыз. Аның 

белҽн танышу барышында сҽнгатьле итеп уку ҿстендҽ дҽ  эшлҽрбез, 

ҕҿмлҽлҽр дҽ тҿзиячҽкбез. Дҽресебезне хайваннар һҽм кешелҽрнең аларга 

карата мҿнҽсҽбҽтлҽре темасы белҽн бҽйлҽп алып барачакбыз. 

II. Тел гимнастикасы 

 − Укучылар, дҿрес итеп уку һҽм сҿйлҽҥ ҿчен авазларны дҿрес 

ҽйтергҽ ҽзерлҽнҽбез. 

Иҕеклҽр ҿстендҽ эш: 

Ка     кҽ 

Ку     кҥ 

Ко     кҿ 

Кы    ке  

         ки 

− Бу иҕеклҽрне парлап укыйбыз, сузып укыйбыз, бер сулышта 

укыйбыз. 

− Шушы иҕеклҽр нинди кыргый һҽм йорт хайваннарының исемендҽ 

бар. 
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Слайд №2. 

(куян, тҿлке, кҽҕҽ, кҿчек, керпе) 

− Шушы сҥзлҽр белҽн ҕҿмлҽлҽр тҿзегез. (Укучылар бернчҽ ҕҿмлҽ 

тҿзеп карыйлар). 

− Менҽ бу ҕҿмлҽне укып карыйк. 

Слайд№3. 

 
Кара кҽҕҽ кҽбестҽ кимерҽ. 

− Бу ҕҿмлҽне 3 тапкыр ҽкрен, тиз һҽм бик тиз итеп укыйбыз. 

− Сорау ҕҿмлҽ итеп укып карыйк. 

Слайд№4. 

 
Кара кҽҕҽ кҽбестҽ кимерҽ? 

Кара, кҽҕҽ кҽбестҽ кимерҽ. 

− ―Кара‖ һҽм ―кара‖ сҥзлҽре ҥзара омоним сҥзлҽр.  Ҽ хҽзер менҽ бу 

ҕҿмлҽне укып карыйк. 

Тактага плакат эленҽ. 

Шҽфкатьлелек кешене бизи. 

− Тҽрҕемҽ итегез (Мелосердие украшает человека). 

III. Алган белемнҽрне актуальлҽштерү. 

 

1. Ҿй эшен тикшерҥ. 
 

− Алдагы дҽрестҽ сезгҽ шҽфкатьле һҽм шҽфкатьсез кешелҽр нинди 

була икҽнен белеп килергҽ кушылган иде. 

         Шҽфкатьле кеше                          Шҽфкатьсез кеше 

         Яхшы кеше                                     сугыша 

         Кешелҽргҽ ярдҽм итҽ                     дуслары аз 

         Дуслары кҥп                                  ярдҽм итми 

         Йорт хайваннрын ярата.              Тҽрбиясез, хайваннарны яратмый. 

Кара кәҗә кәбестә кимерә.

Кара кәҗә кәбетә

кимерә?

Кара, кәҗә кәбестә

кимерә.
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− Укучылар, сезнең алда тҿрле сҥзлҽр һҽм сҥзтезмҽлҽр язылган 

карточкалар бар. Ҽйдҽгез, шуларны ике группага бҥлеп карыйк ҽле. 

Яхшы кеше.  

Дуслары кҥп. 

Йорт хайваннарын ярата. 

Кешелҽргҽ ярдҽм итҽ. 

Сугышырга ярата. 

Тҽрбиясез 

Хайваннарны яратмый. 

Ярдҽм итми. 

Менҽ сезнең нинди кеше буласыгыз килҽ? 

Укучылар сҥзлҽрне һҽм сҥзтезмҽлҽрне ике тҿркемгҽ аералар. 

− Тҽрбияле, олыларга карата хҿрмҽтле, хайваннарга карата 

мҽрхҽмҽтле, ҽти-ҽнилҽргҽ ярдҽмчел булырга кирҽк. 

2. Проблемалы сорау:  

− Укучылар, хҽзер укыячак хикҽядҽ кешелҽр шҽфкатьлеме, ҽллҽ 

шҽфкатьсезме? Хикҽяне игътибар белҽн укысак,   бу сорауга  дҽрес 

азагында ҕавап бирҽ алырбыз. 

IV. Яңа тема 

 – Укучылар, нинди хикҽя укыячакны табышмакларның ҕавабын 

тапкач белҽ алырбыз.  

Слайд № 5. 

           
Ҕҽнлеклҽр патшасы? (арыслан) 

Кешенең дусты, 

Йортның сакчысы? (эт) 

− Без бҥген дҽрестҽ ―Арыслан һҽм эт‖ исемле хикҽя белҽн таныша 

башлыйбыз. Сезнең бу ҽсҽрне рус телендҽ укыганыгыз бармы? Бу хикҽяне 

кем  язган? 

− Лев Николаевич Толстой. 

– Аның нинди хикҽялҽрен укыганыгыз бар? 

– ―Акула‖, ―Филиппок‖, ―Три медведя‖. 

Слайд №9 
– 1828нче елны туган. 

Слайд № 10 

– Ул балаларны бик яраткан. 

ҖәнлекләрнеңҖәнлекләрнең

патшасыпатшасы??

КешенеңКешенең дустыдусты,,

ЙортныңЙортның сакчысысакчысы..
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Слайд №11 

– Якты аланда (Ясная полянада) ярлы гаилҽлҽрдҽ ҥскҽн балалар ҿчен 

мҽктҽп ачкан.  

Слайд №12 

– Аның хикҽялҽре кҥп теллҽргҽ тҽрҕемҽ ителгҽн.         Укучылар, 

безнең китапханҽдҽ Л.Н. Толстойның кҥп кенҽ китаплары бар, сез аларны 

алып укый аласыз. 

Китапларны кҥрсҽтҥ. 

Слайд №13 

Лев Николаевич Толстой  

“Арыслан һҽм эт” 

(Булган хҽл – Рассказ-быль)  

– Укучылар, рассказ-быль дигҽнне ничек аңлыйсыз? 

– Чынында булган хҽл дип аңлыйбыз. 

− Бу хикҽядҽге хҽл Рҽсҽй ҕиреннҽн еракта урнашкан Лондон 

шҽһҽрендҽ зоопаркта булган. Бҽлки бу хҽлне Толстойга шул шҽһҽрдҽн 

килгҽн берҽр моряк сҿйлҽгҽндер. 

– Укучылар, сезнең зоопаркта булганыгыз бармы? 

– Анда нинди ҕҽнлеклҽр кҥргҽнегез бар?   (Бҥрелҽр, тҿлкелҽр, 

тигрлар, арысланнар) 

– Ҽ безнең Башкортстан урманнарында нинди ҕҽнлеклҽр яши? 

(Бҥре, куян, керпе, тҿлке, аю) 

– Куян нҽрсҽ ашый? (Куян кишер ашый) 

– Тиен нҽрсҽ ашый? (Тиен гҿмбҽ һҽм чиклҽвек ашый) 

– Аю нҽрсҽ ярата? (Аю бал ярата) 

– Ҽ арысланны Башкортстан урманында  очратырга буламы? (Юк) 

– Дҿрес. 

– Ҽ ул нҽрсҽ ашый икҽн? (Ит ашый) 

– Менҽ элек кайбер иллҽрдҽ ерткыч хайваннар туклансын ҿчен, 

хуҕасыз, ҿйсез калган этлҽрне һҽм песилҽрне дҽ аларга ашарга биргҽннҽр 

икҽн. Бервакыт менҽ нинди хҽл булган. Шул хакта безгҽ Л.Н.Толстой 

ҥзенең хикҽясен язган. 
 

Сүзлек эше 

– Хикҽяне укыганда яңа сҥзлҽр очрар, шуларның кайберлҽрен языйк. 

Бу сҥзлҽр хикҽяне укыганда, ҕҿмлҽлҽр тҿзегҽндҽ безгҽ ярдҽмгҽ килер. 

Слайд№14 

читлек – клетка 

иснҽде – понюхал 

бик (йозак) – замок 

ҕибҽрмҽде – не отпускал 

кайгы – горе 
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(Сҥзлҽрне уку, кҥчереп язу, алар ярдҽмендҽ ҕҿмлҽлҽр тҿзҥ 

башкарыла) 

Ял минуты. Күзлҽр ҿчен гимнастика 

Китап белҽн эш 

– Китапларыгызның 30 нчы битен ачыгыз. 

– Будем читать по абзацам и переводить главную мысль 

прочитанного. 

1. Укытучы укуы. 

2. Кайтаваз белҽн уку. 

3. Чылбыр белҽн уку. 

4. 2нче абзацны бер укучы укый. 

− Алга таба текстны ҥзаллы укып бетерҽсез һҽм аңлаганыгызны 

тҽрҕемҽ итҽрсез. 

Анализ 

– Укучылар, сезгҽ хикҽя ошадымы? Кызганычмы, ҽллҽ кызыклымы?  

Кемне яки нҽрсҽне кызгандыгыз? (Арысланны һҽм этне бик кызгандык) 

– Хикҽянең башын искҽ тҿшерик. Ул ничек башлана? (Бер кешенең 

бик тҽ ерткыч хайваннар кҥрҽсе килҽ. Ул этен алып зоопаркка килҽ, һҽм 

этне читлеккҽ арысланга ыргыта) 

– Бу кеше яхшы кешеме? Ул хайваннарны яратамы? 

Слайд№23 

– Рҽсемгҽ карагыз. Бу рҽсемгҽ туры килгҽн юлларны табып укыгыз. 

Диалог тҿзү 

– Ҽгҽр арыслан белҽн эт сҿйлҽшҽ белсҽлҽр, нҽрсҽ турында 

сҿйлҽшерлҽр иде? Парларда, берегез эт, икенчегез арыслан булып, диалог 

тҿзегез.  

Ике укучы диалог тҿзилҽр 

– Исҽнме, арыслан! 

– Исҽнме, эт! 

– Арыслан, мин синнҽн бик куркам. 

– Эт, син миннҽн курыкма. 

– Мин бик кечкенҽ, ҽ син шундый зур һҽм кҿчле. 

– Ҽ синең дусларың бармы? 

– Юк. 

– Ҽйдҽ дуслашыйк. 

– Ҽйдҽ. 

Слайд №24 

– Укучылар, арыслан белҽн этнең дуслыгы кайда кҥренҽ? (Эт 

арысланга башын куеп йоклый, арыслан эткҽ ашамлыгын бҥлеп бирҽ) 

– Арыслан белҽн эт дуслашкач, кҥпме вакыт бергҽ яшилҽр? (Бер ел) 

Слайд№25 
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– Менҽ бу рҽсемгҽ карагыз ҽле. Кем ничек уйлый, рҽсемдҽ хикҽянең 

кайсы вакыты тҿшерелгҽн? 

V. Дҽресне йомгаклау 

1. Проблемалы ситуация тудыру 

– Укучылар, бу хикҽядҽ кешелҽр шҽфкатьлеме, ҽллҽ шҽфкатьсезме? 

Ҽ арыслан белҽн эт ниндилҽр? (Зоопарктагы кешелҽр шҽфкатьсезлҽр. Ҽ 

арыслан белҽн эт исҽ ҽйбҽтлҽр, дуслаша белҽлҽр) 

– Укучылар, бу хикҽядҽге кешелҽр кебек булмыйк. Йорт 

хайваннарын яратыйк, аларга ярдҽм итик. Сыйныфташларыгыз белҽн 

ҽйбҽт мҿнҽсҽбҽттҽ булыгыз. Ҽгҽр берҽр кеше белҽн ачуланышып йҿрсҽгез, 

тиз арада аның янына барып: ―Ҽйдҽ, алай ачуланышып йҿрмик, дус яшик‖,  

–  дип ҽйтергҽ тартынмагыз.  

2. Бҽялҽҥ. 

– Бҥген дҽрестҽ барыгыз да ҽйбҽт  эшлҽдегез. Тырышып эшлҽвегез 

ҿчен рҽхмҽт. 

Кҿндҽлеклҽргҽ билгелҽр куела. 

VI. Ҿй эше 

1. 30-32 нче битлҽрдҽге грамматик материалны укырга. 

2. Яңа сҥзлҽрне ятларга, ул сҥзлҽр кергҽн 3 ҕҿмлҽ тҿзеп язарга. 

3. Бер укучыга (Сҽмигуллинга) хикҽянең азагын ҥзгҽртеп язарга. 

 

 

МОСТАЙ КҼРИМДЕҢ ‖ҠАРА ҺЫУҘАР‖  

ПОЭМАҺЫН ЙОМҒАҠЛАУ 
 

Ситдикова В.М., 

Салауат районы Лағыр урта мҽктҽбе. 
 

Батыр бер ҥлҽ, ҡурҡаҡ мең ҥлер 

 

Маҡсат. Ҽҫҽрҙең идея-тематик йҿкмҽткеһен ҥҙлҽштереҥ; 

уҡыусыларҙың фекерлҽҥ ҡеҥҽһен, бҽйлҽнешле телмҽрен ҥҫтереҥгҽ 

булышлыҡ итеҥ; ҽхлаҡ тҽрбиҽһе биреҥ. Ҽҙҽбиҽткҽ һҿйҿҥ, ҡыҙыҡһыныу 

тҽрбиҽлҽҥ. 

Йыһазландырыу. М. Кҽримгҽ арналған плакат, шағирҙың баҫылып 

сыҡҡан китаптары, проектор. 

Дҽрес барышы.     

I. Ойоштороу мҽле. Белемдҽрҙе актуаллҽштереү. 

- Тҽҙрҽнҽн тышҡа кҥҙ һалайыҡ ҽле. Нимҽ кҥрҽбеҙ? /аяҙ кҥк йҿҙҿ, 

матур тҽбиғҽт, мҽктҽп урамы/. Был кҥренеш һеҙҙҽ ниндҽй тойғолар уята? 

/беҙ тыныс тормошта йҽшҽйбеҙ/. Тыныслыҡтың, тормоштоң ҡҽҙерен 

белергҽ ҿйрҽнҽйек, уҡыусылар. Был тыныслыҡ еңел яуланмаған. Ҽ хҽҙер 

экранға ҡарайыҡ. 

Экранда  шағирҙың портреты, шиғыр юлдары: 
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«Тыуасаҡ таң, тыуасаҡ яҙ ҿсҿн, 

Яҙын япраҡланыр гҿл ҿсҿн, 

Тыуыр балам, йырланыр йыр ҿсҿн,  

Йыр ҿсҿн һҽм тыуған ер ҿсҿн - 

Мин фронтҡа китҽм, иптҽштҽр!»   

– Ошо шиғырҙан сығып, дҽрестең темаһын билдҽлҽйбеҙ. Беҙ 

бҿгҿн нимҽ тураһында һҿйлҽшҽсҽкбеҙ? 

– Һуғыш тураһында.  

– Ҽ һуғыш нимҽ ул? /фажиғҽ, һынау, ҡайғы, ҥлем, батырлыҡ/ 

Бҿйҿк Ватан һуғышы йылдарында Мостай Кҽрим һуғыштың 

башынан аҙағына тиклем яу юлдарын ҥтҽ. (Экранда шағирҙың яу 

йылдарында тҿшкҽн фотолары, пуля тишеп ҥткҽн комсомол билеты 

кҥрһҽтелҽ бара.) Ябай һалдат иңенҽ тҿшкҽн бҿтҽ ауырлыҡты кҥтҽрҽ, ҡаты 

яраланып, госпиталдҽрҙҽ дауалана. Һуғыштың иң ауыр мҽлдҽрендҽ яҙған 

шиғырҙарында шағир һалдаттарҙың тиңһеҙ батырлыҡтарын, еңеҥгҽ 

ышанысын, Тыуған илгҽ булған оло мҿхҽббҽтен йырланы.  

– Һеҙ нисек уйлайһығыҙ, кеше һуғышта ҥҙен нисек тота? Батыр 

булыуы еңелме? Батыр булыр ҿсҿн нидҽй сифаттар кҽрҽк? Батырлыҡ тип 

ҽйтеҥе генҽ еңел… Батырҙар эргҽһендҽ һҽр саҡ ҡурҡаҡтар булған. 

/уҡыусыларҙың фекере тыңлана/ 

– Мостай Кҽрим һуғышта кҥрһҽткҽн батырлыҡтары ҿсҿн орден-

миҙалдар менҽн наградланған. Наградаларҙы кемдҽргҽ бирҽлҽр? 

/батырҙарға/ 

– Һуғышта кҥрһҽткҽн батырлыҡтары тураһында Мостай Кҽрим ҥҙе 

былай ти… /Шағирҙың Шҽҥрҽ !илмановаға биргҽн интервьюһынан ҿҙҿк 

тыңлау: «Һуғышта бҿтҽһе лҽ батыр, бер кем дҽ ҡурҡмай  тигҽндҽре дҿрҿҫ 

тҥгел. Һҽр кемдҽ лҽ ҡурҡыу тойғоһо бар. Шул тойғоно еңеҥ – ҥҙе 

батырлыҡ…» /. 

– Һуғыш йылдарында Мостай Кҽрим беҙҙең ауылдашыбыҙ 

Ямалетдин Мҿфтахов менҽн осрашҡан. Мҽктҽп музейында уның 

автографы һаҡлана. ‖ Туй дауам итҽ‖ ҽҫҽрендҽ Ямалетдин Мҿфтахов 

образы бар. 

                            
Бҿгҿн беҙ Башҡортостандың халыҡ шағиры М. Кҽримдең «Ҡара 

һыуҙар» поэмаһы буйынса  дҽрес-хҿкҿм ҥткҽрҽбеҙ. 
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Проблемалы һорау ҡуйыу.  

– Хҿкҿм итергҽ хаҡыбыҙ бар тип иҫҽплҽйһегеҙме? Кемдҽр хҿкҿм 

сығарырға хаҡлы? Ошо һорауҙарға яуапты дҽрес барышында табып 

ҡарарбыҙ.  

II. Яңы тема ҿҫтҿндҽ эш. 

– Бҿгҿн беҙ дҽрестҽ «Ҡара һыуҙар» поэмаһындағы ҥҙҽк образдарҙың 

береһенҽ – Яҡупҡа ҥҙ хҿкҿмҿбҿҙҙҿ сығарырға тырышып ҡарайыҡ. 

М. Кҽрим «Ҡара һыуҙар» поэмаһында Бҿйҿк Ватан һуғышының иң 

хҽтҽр мҽлен һҥрҽтлҽй. Ике һалдат һайлау алдында: ҥлем йҽ ғҥмер. Кем 

ҡайһыһын һайлар? Тыуған ил яҙмышы хҽл ителгҽн был осор бик кҥптҽр 

ҿсҿн ҽхлаҡи һынау осоро ла була. Һҽр кеше был һынауҙы ҥҙенсҽ тота. 

Тыуған ил хаҡына ғҥмерҙҽрен ҡорбан иткҽндҽ тамсы ла икелҽнмҽгҽн 

миллиондар араһында Яҡуп кеҥек һалдаттар ҙа булған.  

– Ни ҿсҿн Яҡуп  дошман яғына сығырға ҽҙер? Был аҙымға уны нимҽ 

этҽрҽ? Беҙ уны был аҙымы ҿсҿн аҡлай алабыҙмы? /Һҽр уҡыусы ҥҙ 

позицияһын ҽйтергҽ тырышырға тейеш: кемдер – ғҽйеплҽй, кемдер – 

аҡлай/ 

– Яҡуптың тҿп ғҽйебе нимҽлҽ, тип уйлайһығыҙ? /ҡурҡаҡлыҡ, рух 

кҿсҿ булмау һ.б./ 

– Ошо турала ҽҫҽрҙҽн миҫалдар килтерегеҙ. 

“Шул саҡ берҽҥ ҡурҡып артҡа ҡасты: 

Кеше йҥгерҽ, шҽҥлҽ тирбҽлҽ. 

Пуля тейҙе уға. Кем пуляһы? 

Кеше ауҙы. Бҿттҿ кҥлҽгҽ”. 

– Һеҙ нисек уйлайһығыҙ, Яҡуптың был ҡылығын аҡлап буламы? 

Миҫалдар килтерегеҙ. /ул йҽш, һҿйгҽнен уйлай, нисек булһа ла тыуған 

иленҽ ҡайтҡы килҽ һ.б./ 

– Яҡуптың артабанғы ҡылығы ҽҫҽрҙҽге тҥбҽндҽге юлдарҙа нисек 

сағыла? 

«Бомба иҙгҽн бер соҡорҙа 

Аунап ята ул бисара.» 

«Кеше һыҡтап, ҥкһеп ята: 

«Ах, аяғым, ах, аяғым!» 

– Автор ни ҿсҿн уны бисара ти? Беҙҙҽ, башҡортта, кемдҽрҙе  бисара 

тиҙҽр? /меҫкен кешене, ғорурлығын юғалтҡандарын/ 

– Илаған Яҡуп һеҙҙҽ ниндҽй тойғолар уята? 

– Яраланған Яҡупты, яурынына йҿкмҽп, хҽтҽр юлға сыҡҡан 

һалдаттың кҥңеле һыҙлай: 

«Аҡрынлап бҿтҽшҽлҽр 

Тҽндҽрҙҽге йҽрҽхҽттҽр, 

Йҿрҽктҽге тҽрҽн яра 

Торған һайын һыҙлай хҽтҽр.» 
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– Һеҙ уның уй-хистҽрен уртаҡлашаһығыҙмы?   Тҥбҽндҽге юлдар 

Яҡупты ғҽйеплҽҥгҽ нигеҙ була аламы? 

«Етер! Етер! Ишетҽһеңме, 

Бер сик була сыҙамлыҡта. 

Кеше тҥгел мин – кҥлҽгҽ, 

Мин хҽшҽрҽт был һаҙлыҡта! 

Хҽбҽр бирмҽй, ҡҽбер кҥрмҽй 

Серегҽнсе бында ятып, 

Ҽсир тҿшҿп, тере ҡалыу 

Йҿҙ ҡат артыҡ, мең ҡат артыҡ; 

Терелҽй тотоп ашамаҫтар, - 

Дошман да бит ҽҙҽм заты.» 

– Яҡуптың дошмандар тураһындағы фекере менҽн ризһығыҙмы? 

– Яҡуп ҽсир тҿшҿргҽ телҽҥенең сҽбҽбен тҥбҽндҽгесҽ аңлата: 

«Кемгҽ файҙа, иртҽгҽ кис 

Ҡоҙғон ҡунһа һҿйҽгемҽ? 

Мин ҥҙемҽ кҽрҽк тҥгел, 

Мин кҽрҽкмен һҿйгҽнемҽ,  

Аңлайһыңмы, һҿйгҽнемҽ» 

– Был дошман алдында теҙ сҥгер ҿсҿн аҡланырлыҡ сҽбҽп була 

аламы? Һеҙ нисек уйлайһығыҙ, һҿйгҽндҽр ҡурҡаҡтарҙы ғҽфҥ итерме? 

Фекерҙҽрегеҙҙе дҽлиллҽгеҙ. 

– Тҥбҽндҽге юлдарҙа һҥрҽтлҽнгҽн кҥренеш Яҡуптың 

ҡурҡаҡлығының тҥбҽнлеген нисек сағылдыра: 

«Ике ҡулын кҥтҽрҙе лҽ 

Юлға баҫты ҡурҡыу ҡоло…» 

«Тубыҡланды. Егерме йыл 

Ерҙҽ атлап йҿрҿгҽн имеш. 

Тубыҡланды һҽм йҽшҽргҽ 

Телҽне ул ошо килеш.» 

– Егерме йҽшлек кенҽ егеттең ошо ҡылығын һеҙ нисек аҡлар инегеҙ? 

– Ҥҙ йҽнен һаҡлап ҡалыу ҿсҿн, иң һуңғы аҙымға барған Яҡуптың 

ғҥмер юлы нисек ослана? Автор уны нисек һҥрҽтлҽй?  

«Алғы танк уға табан 

Борола биреп уҙып китте, 

Бер ер ҡорто урынына 

«Ыһ» та итмҽй иҙеп китте… 

Ҽ бер аҙҙан ҥлҽндҽге 

Уның һуңғы эҙе кипте…» 

– Яҡуп, ҽсир тҿшкҽн булһа ла, иҫҽн-һау тыуған яҡтарына ҽйлҽнеп 

ҡайтһа, һҿйгҽн йҽре уны элеккесҽ яратып ҡабул итер инеме? Нисек 

уйлайһығыҙ? 

– Ҡурҡаҡлыҡтың ниндҽй эҙемтҽлҽргҽ килтереҥенҽ шаһит булдығыҙ? 
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– Яҡуптың ҡурҡаҡлығын аҡлай алырлыҡ ниндҽй сҽбҽптҽр килтерҽ 

алаһығыҙ? 

– Ҽҫҽрҙҽ тыуған ер образы – тормоштоң нигеҙе, тоғролоҡтоң ҥлсҽме 

хҿкҿмҿндҽ. Кешене туйындырған һҽм кейендергҽн дҽ, иң хҽтҽр саҡтарҙа 

һыйындырған да шул тыуған ер. Кеше донъянан киткҽс тҽ, уны ҥҙ 

ҡуйынына алған – шул тыуған ер. Тик Яҡуптың ҡҽбере юҡ. 

«… Ун йыл буйы 

Бҿтҽ илде ҡыҙырып атланым, 

Терелҽр араһында осратманым,  

Зыяраттарҙан ҡҽберен тапманым. 

Хатта дошмандарҙың ҡҽбере бар, 

Ҿңҿлһҽ лҽ, ҽрем баҫһа ла…» – ти тол кҽлҽш. 

– Ни ҿсҿн тыуған ер ҥҙ ҡуйынына Яҡупты алырға телҽмҽгҽн? 

– М. Кҽрим «#ара һыуҙар» поэмаһында  Бҿйҿк Ватан һуғышы 

йылдарының иң ҡырыҫ, ҡырағай, аяуһыҙ фажиғҽлҽрен бҿтҽ киҫкенлеге 

менҽн кҥҙ алдына баҫтыра. Бер йҽн тетрҽткес ваҡиғаны һҥрҽтлҽп, автор 

нимҽне раҫлай? /һуғыш һҽр кеше ҿсҿн ҙур һынау. Был һынауҙы нисек ҥтеҥ 

кешенең эске, рухи кҿсҿнҽн тора/. 

– Ошо фажиғҽнең тҿп сҽбҽбе нимҽ? /һуғыш. Ҽгҽр һуғыш булмаһа, 

бҽлки Яҡуп та донъя кҿтҿп, һҿйгҽне менҽн ҡауышып бҽхетле ғҥмер 

кисерер  ине/ 

III. Уҡыусыларҙың яуаптарын йомғаҡлау, фекер уртаҡлашыу. 

– Был ҽҫҽре менҽн автор нимҽ ҽйтергҽ телҽй? 

– Дҽрестҽн ниндҽй фҽһем алдығыҙ? 

– Бындай хҽлдҽр һуғыш ваҡытында булдымы икҽн? 

– Дҽрес башында бирелгҽн һорауға яуап биреп ҡарайыҡ. Хҿкҿм 

итергҽ кемдең хаҡы бар? 

/Һуғыштың бар ауырлығын кҥргҽн, окоптарҙа ятҡан, яраланған, 

тҿштҽрендҽ һуғыш кҥреп уянған ветерандың хаҡы бар/  

Һығымта. Хҿкҿм итергҽ хаҡыбыҙ, бҽлки, юҡтыр. Шулай булһа ла, 

беҙ батырҙарҙы – тыуған иле ҿсҿн һуңғы тамсы ҡанына тиклем кҿрҽшкҽн, 

яу яландарында батырлыҡтар кҥрһҽткҽн, миҙал-ордендар менҽн 

бҥлҽклҽнгҽндҽрҙе  һҽм ҡурҡаҡтарҙы бер рҽткҽ ҡуя алмайбыҙ һҽм ҥҙ 

фекеребеҙҙе ҽйтергҽ хокуғыбыҙ бар. 

IV. Дҽресте йомғаҡлау.  
– Ҡҽҙерле уҡыусылар! Һеҙҙең алда ҡатмарлы ла, ҡыҙыҡлы ла, серле 

лҽ тормош ята. Тормош – һынау. Һеҙгҽ лҽ тормош һынауҙарын ҥтергҽ тура 

килер, юлдарығыҙҙа тҿрлҿ кешелҽр осрар… Шул ваҡытта баҙап 

ҡалмайынса, дҿрҿҫ юлды табып, ҥкенмҽҫлек итеп  һайлай белһҽгеҙ ине. 

V. Ҿйгҽ эш. 1) «Ҡара һыуҙар» поэмаһы тураһында һҿйлҽргҽ 

ҽҙерлҽнергҽ. 

2) М. Кҽримдең «Ҡара һыуҙар» поэмаһында батырлыҡ һҽм 

ҡурҡаҡлыҡ» темаһына инша яҙырға.  
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МОСТАЙ КҼРИМ ―ҺЕҢЛЕМДЕҢ ТҾШҾ‖ 

Уразбаева Ф.А.,   

Кҥгҽрсен районы  

Мораҡ башҡорт гимназияһы  
 

УМК (уҡытыусы ҿсҿн, уҡыусылар ҿсҿн): дҽреслек, башҡортса-русса  

һҥҙлек. 

Дҽрес темаһы:    

Дҽрестең  маҡсаттары: 

1) Уҡытыу: Мостай Кҽримдең тормошо, ижады тураһында  

уҡыусыларҙың белемдҽрен камиллаштырыу; 

2) Ҥҫтереҥ: Тасуири, етеҙ, шыма уҡырға ҿйрҽтеҥ, һҿйлҽҥ телмҽрен 

ҥҫтереҥ; 

3) Тҽрбиҽҥи: Тҿркҿмлҽп эшлҽҥ кҥнекмҽлҽрен нығытыу, туған телгҽ, 

ҽҙҽбиҽткҽ  ихтирам, һҿйҿҥ тҽрбиҽлҽҥ. 

Кҿтҿлгҽн һҿҙҿмтҽлҽр: 
Предмет һҿҙҿмтҽлҽре: текст, китап менҽн эш итеҥ алымдарын 

ҿйрҽнеҥҙе дауам итеҥ, кҽрҽкле материал туплау; белем алыу ҿсҿн тҿрлҿ 

сығанаҡтар ҡулланыу; 

Шҽхси һҿҙҿмтҽлҽр:  ҥҙеңде дҿрҿҫ контроллҽргҽ, баһаларға ҿйрҽнеҥ; 

ижади-эҙлҽнеҥ эше менҽн шҿғҿллҽнеҥ; ҥҙ-ҥҙеңҽ баһа биреҥ; башҡаларҙы 

тыңлау, ҥҙ фекереңде яҡлай белеҥ; 

Метапредмет: Тҿрлҿ формала бирелгҽн мҽғлҥмҽтте ҡуллана белеҥ, 

алған белемде системалаштырыу; 

дҽрескҽ маҡсат ҡуя белеҥ, коллектив менҽн, тҿркҿмлҽп, индивидуаль 

эшлҽҥ кҥнекмҽлҽрен нығытыу,  ҥҙлҽштерелгҽн белем менҽн эш итҽ белеҥ. 

Дҽрес тҿрҿ:  яңы белем  алыу 

Эштең тҿрҙҽре: тҿркҿмлҽп, парҙар менҽн менҽн эшлҽҥ, фронталь 

эшлҽҥ  кҥнекмҽлҽрен ҥҫтереҥ. 

Предмет-ара бҽйлҽнеш: рус теле, ҽҙҽбиҽт, тарих. 

Йыһазландырыу: компьютерҙа презентация, карточкалар, һҥрҽттҽр. 

 
Дҽрестең этаптары  Уҡытыусы   

эшмҽкҽрлеге 

Уҡыусы 

эшмҽкҽрлеге 

Универсаль 

уҡыу 

эшмҽкҽрлеге 

1. Психологик инеш 

(3-5 минут). Һаулыҡ 

һорашыу (Слайд №2): 

Ҡыңғырау шылтыраны, 

Дҽрес башлана хҽҙер.  

Беҙ инде  матур итеп  

Яуап бирергҽ ҽҙер. 

эш атмосфераһы 

булдыра, 

уҡыусыларҙы 

дҽрескҽ кҿйлҽй 

-Яҡшы кҽйефтҽр 

менҽн дҽресте 

башлайбыҙ. 

- Шиғыр 

юлдарынан 

исемдҽрҙе 

Уҡыусылар дҽрескҽ 

ҽҙерлҽнҽ, исемдҽрҙе 

табалар (Слайд №3): 

- Дҽрес, яуап – 

тамыр ис., ҡыңғырау 

– яһалма исем 

- Дҽреслек, 

яуаплылыҡ, 

Башҡорт  теле  

дҽреслеге. 

Регулятив: 

уҡытыусыны 

тыңлай, ҥҙен 

эшкҽ кҿйлҽй. 
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табығыҙ. 

- ҡушма, яһалма 

исемдҽр яһап 

буламы икҽн 

уларҙан? 

2. Булған белемдҽрен 

актуаллҽштереү - ҿй 

эштҽрен  тикшереү (5 

минут): 

А) С. Ҽлибаевтың 

“Яҙҙы  кем 

килтергҽн” шиғырын 

тасуири уҡыу;  

Б) Яһалма, ҡушма  

исемдҽр табып яҙып 

алыу; 

В) М. Кҽрим тур.  

белешмҽ ҽҙерлҽп 

килергҽ. 

Ҥтелгҽн теманы 

ҥҙлҽштереҥ 

кимҽлен 

асыҡлай, 

уҡыусыларҙан 

уҡыта, һорауҙар 

бирҽ: 

-Шиғырҙа нимҽ 

тураһында  һҥҙ 

бара? 

- Нимҽлҽр 

бҽхҽслҽшҽлҽр? 

-Нимҽ тип 

бҽхҽслҽшҽлҽр? 

-Яһалышы 

менҽн һҥҙҙҽр 

ниндҽй булалар? 

-Кем  ул  

М.Кҽрим? 

Уҡыу кҥнекмҽлҽрен 

нығытыусы эш 

тҿрҙҽрен эшлҽй, 

сифатты ҡабатлай: 

Һҽр кем ҥҙенең ҿй 

эше буйынса яуап 

бирҽ. 

Таҡта алдына сығып, 

М. Кҽрим тураһында 

һҿйлҽйҙҽр. 

Коммуникатив

: уҡытыусы 

менҽн 

хеҙмҽттҽшлек 

итҽ.  

Регулятив:  

планлаштыры

у, ҥҙенҽ 

маҡсат ҡуйыу 

.  

Танып-белеҥ: 

белгҽндҽрен 

анализлау. 

 

3. Уҡыу мҽсьҽлҽһен 

ҡуйыу, мотивация 

формалаштырыу  (3 

мин.): 

-Һеҙ нисек уйлайһығыҙ, 

ни ҿсҿн М.Кҽрим 

тураһында  ҿй эше 

бирелде икҽн? 

- Беҙҙең бҿгҿнгҿ 

дҽрестең темаһын нимҽ 

тип билдҽлҽргҽ 

мҿмкин?  

- Ниндҽй маҡсат 

ҡуйырһығыҙ ҥҙегеҙгҽ? 

 

Яңы тема  

буйынса маҡсат 

ҡуйҙырта, 

проблемалы 

ситуация  

булдыра: 

- Һеҙ дҽрестҽ 

нимҽлҽр эшлҽргҽ  

телҽйһегеҙ? 

Беҙҙең маҡсат: 

Яңы теманы 

ҥҙлҽштереҥ, 

матур уҡыу,  

дҿрҿҫ яҙыу, 

дҿрҿҫ фекер 

йҿрҿтҿҥ. 

- Был белем 

тормошта  беҙгҽ 

кҽрҽкме?  

- Был тема беҙгҽ 

кҽрҽк… 

Теманы  билдҽлҽй, 

ҥҙенҽ маҡсат ҡуя, 

теманы, датаны 

дҽфтҽрҙҽ яҙып ала: 

Тема: Мостай 

Кҽрим “Һеңлемдең 

тҿшҿ”.  

Беҙҙең проблема:  

-Ни ҿсҿн хикҽйҽ 

“Һеңлемдең тҿшҿ” 

тип атала?  Тҿш 

күрҽме икҽн 

һеңлеһе? 
 

Шҽхси: 

ҽхлаҡи 

нормаларҙы  

белеҥ, шҽхес-

ара мҿнҽсҽ-

бҽттҽрҙе 

дҿрҿҫ ҡороу. 

Регулятив: 

танышты 

ҽлегҽсҽ 

таныш булма-

ғандан айыра 

белеҥ, ҥҙ-

ҥҙеңде кҿй-

лҽҥ, ихтыяр 

кҿсҿңдҿ туп-

лау. Танып-

белеҥ:  

проблеманы 

хҽл итеҥ,  

практик 

ҡулланыу. 

 4). Уҡыу мҽсьҽлҽһен 

сисеү, яңы  теманы 

үҙлҽштереү (10 мин.) 

- Һүҙлек эше: 

Тексты уҡыу.  

А) Сылбыр уҡыу. Уҡыусылар бер-бер 

артлы уҡыйҙар, йҿкмҽткеһенҽ ҡыҫҡаса  

комментарий бирҽлҽр. 

Регулятив: 

контроль, 

баһалау;  

Танып-белеҥ: 
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Сҽскес, һипкел, 

ҡуңыр, хазина 

 

-  Мостай Кҽрим 

“Һеңлемдең тҿшҿ” 

хикҽйҽһен уҡыу. 

 

 

Б) Уҡытыусы уҡый, уҡыусылар  

коммент.  бирҽ. 

В) Уҡығанда тексты ҿлҿштҽргҽ бҥлеҥ, 

план тҿҙҿҥ. 

План:  

1) Яҙ кҿнҿ ишек алдында. 

2) Баҡса буйында һҿйлҽшеҥ. 

3) Оксананың тҿшҿ. 

эффектлы эш 

юлдары һай-

лау, аңлы рҽ-

ҥештҽ фекер 

йҿрҿтҿҥ, 

проблеманы 

сисеҥ. Комму-

никатив: 

иптҽштҽре 

менҽн фекер 

алышыу 

5. Материалды аңлау 

кимҽлен  тикшереү, 

нығытыу (13-15) 

    а) Йҿкмҽткеһе 

ҿҫтҿндҽ эш. 

- Ҿҙҿк оҡшанымы? Был 

ҽҫҽр тураһында нимҽ 

ҽйтҽ алаһығыҙ? Кем 

уҡыны? Киноһын 

ҡараны? 

- Ҽҫҽрҙҽ ваҡиғалар 

ҡасан бара? 

- Кемдҽр тураһында һҥҙ 

бара? 

- Кем ул  Йҽмил?   Кем 

ул Оксана? 

Б) Карточкалар менҽн 

эшлҽү (яҙып алыу):  

Оксана ниндҽй?   

Йҽмил  ниндҽй? 

 (зҽңгҽр кҥҙле, бҽлҽкҽй, 

ҡуңыр сҽсле; аҡыллы, 

кҥҙҽтеҥсҽн, хҽстҽрле) 

В)  План буйынса эш.  

- Ваҡиғалар ҡайҙа 

бара?  

 1. Яҙ көнө ишек 

алдында. 

Ауыл  ишек алды нисек 

һҥрҽтлҽнҽ? 

Уҡыусылар  тҿркҿмдҽр 

менҽн эшлҽйҙҽр. 

(Карточкалар м-н)  

А).1-се тҿркҿм - 

бҽрҽстҽр ни эшлҽйҙҽр? 

2-се тҿркҿм - ҡаҙҙар 

ниэшлҽйҙҽр? 

3-сҿ тҿркҿм – тауыҡтар 

ни эшлҽйҙҽр? 

2.  Баҡса буйында һөйлҽшеү. 

- Оксана менҽн Йҽмил  нимҽ тураһында 

һҿйлҽшҽлҽр? 

- Тракторҙа иген сҽсеп йҿрҿгҽн ҽсҽйҙҽре 

тураһында. 

- Ҥҫкҽс улар ҙа иген  сҽсерҙҽр. 

3. Оксананың төшө. 

-Оксана  нимҽ тураһында һҿйлҽй?  

- Йҽмил  нимҽгҽ аптырай? 

- Ни ҿсҿн ҽсҽһе  Оксана тҿш 

кҥргҽндер,ти?  

-Ни ҿсҿн хикҽйҽ “Һеңлемдең тҿшҿ” 

тип атала?  Тҿш күрҽме икҽн 

һеңлеһе? 
 

 

 

 

- Оксаны ни ҿсҿн шулай һҿйлҽй? Ул 

ҡайҙан килгҽн? 

Ҥҙенең ҽсҽһен  онотамы? 

 

Ҽҥҙем фекер йҿрҿтҽлҽр, яуаптар 

бирҽлҽр…  

 

Регулятив: 

контроль, 

коррекция, 

белгҽнде-

белмҽгҽнде 

айыра белеҥ, 

ҥҙеңдең 

белемеңдең 

сифатын, 

кимҽлен 

билдҽлҽҥ;  

Танып-белеҥ: 

ҥҙлҽштергҽн 

белемдҽрен, 

нығытыу, 

практик 

ҡулланыу. 

 

Коммуника-

тив: иптҽш-

тҽре менҽн 

аралашыу, 

фекер 

алышыу,  

уларҙың 

эшмҽкҽрлеген 

тҿҙҽтеҥ һҽм  

баһалау 
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Б). Ишек алдында, 

ҽҫҽрҙҽ тағы кемдҽр, 

нимҽлҽр бар? 

- Был ҿҙҿктҽ ваҡиғалар 

Бҿйҿк Ватан һуғышы 

осоронда бара тип 

ҽйттек. Был  һуғыш 

ҡасан булған? 

- Быйыл  уның ниндҽй 

юбилейын 

билдҽлҽйбеҙ? Ҡасан 

билдҽлҽйбеҙ? 

- Һеҙ нисек билдҽлҽргҽ 

уйлайһығыҙ? 

6. Ҿйгҽ эш биреү, 

инструктаж үткҽреү: 

(2-3 минут)  

(Слайд №11) 

1.   Сҽскес, һипкел, 

ҡуңыр, хазина – һҥҙлек 

һҥҙҙҽре менҽн 

һҿйлҽмдҽр тҿҙҿргҽ. 

2. 294-се биттҽге 4-се 

һорауға яҙып яуап 

ҽҙерлҽп килергҽ. 

3. Хикҽйҽне  һҿйлҽргҽ. 

 

Бирелгҽн кҥп кимҽлле эш тҿрҙҽренҽн 

ҥҙенҽ оҡшаған эш тҿрҿн һайлап ала, 

ҿйҙҽ эшлҽргҽ ҽҙерлҽнҽ. 

 

 

Шҽхси: 

ҥҙеңде 

кҿйлҽҥ, 

маҡсатлы эш 

эшлҽҥ 

7.Рефлек

сия (3-5  

минут) 

 

- Дҽрескҽ 

ҡуйған 

маҡсатта-

рыбыҙға 

ҽйлҽнеп 

ҡайтайыҡ 

ҽле. Беҙ 

ҥҙебеҙгҽ 

ҡуйған 

маҡсаттар

ға 

ирештек-

ме? 

 

Рефлексия

ны 

ойоштора: 

 

- Дҽресте 

йомғаҡлай

быҙ. Һеҙ 

бҿгҿн 

нимҽлҽр 

белдегеҙ? 

-Теманы 

аңланығыҙ

мы?  

- Нимҽ 

аңлашы-

лып 

етмҽне?  

Һығымталар яһай, үҙенең һҽм 

иптҽшенең эшмҽкҽрлеген  баһалай:

Ҡотлау  ҡағыҙы

……… !  Дҫрестҫ актив ҡатнаштың, 

афарин! 

………………….  темаҩын яҡшы 

ҧҙлҫштерҙең, ҩиңҫ  «…»  билдҫҩе.

Килҫсҫктҫ ҙур уңыштар телҫйем. 
Ҡотлау менҫн: ….

февраль 2015 йыл

 

Коммуника-

тив: ҥҙ 

фекереңде 

дҿрҿҫ, тулы 

итеп ҽйтеп 

биреҥ, танып-

белеҥ:   

рефлексия  - 

ҥҙ 

эшмҽкҽрлеге-

ңҽ анализ;  

шҽхси: 

фекереңде 

яҡлау 
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Г. ЯҠУПОВАНЫҢ ―ҠАТЫНДАР‖  ТРИЛОГИЯҺЫНДА 

ҠАТЫН-ҠЫҘ  ОБРАЗЫНЫҢ БИРЕЛЕШЕ 

темаһына дҽрес-семинар 
 

Ҽлеева Г.М., 

Мҽлҽҥез районы 1-се гимназия һы 
 

Иҫкҽрмҽ. 11-се класта программа буйынса ―Ҽҙҽби портреттар‖   

бҥлегендҽ бҿгҿнгҿ поэзия, проза һҽм драматургия буйынса ҽҫҽрҙҽр ҿйрҽнеҥ 

ҡаралған. Талха Ғиниҽтуллин, Ринат Камал, Таңсулпан Ғарипова, Гҿлнур 

Яҡупова ижадына кҥҙҽтеҥ яһарға, ҡайһы бер ҽҫҽрҙҽрҙе тҽрҽнерҽк 

ҿйрҽнергҽ мҿмкинселек бар. 

Маҡсаттар. 

1) белем биреүсе: 

 яҙыусының   киң билдҽле ҽҫҽре менҽн яҡындан танышыу; 

 уҡыусылар  тарафынан   ҽҫҽрҙең ҡабул ителеҥен тҽьмин итеҥ; 

 Нурияның шҽхес булып формалашыу юлдарын  кҥрһҽтеҥ; 

 тҿп образды асыуға булышлыҡ итеҥсе персонаждарҙың 

ҥҙенсҽлеген  билдҽлҽҥ; 

 тҿп героиня миҫалында башҡорт ҡатын-ҡыҙы образын асыу; 

 ҽҫҽр идеяһын билдҽлҽҥҙҽ  фекерҙҽр тҿрлҿлҿгҿн булдырыуға 

йҥнҽлеш биреҥ. 

2) үҫтереүсе: 

 ҽҙҽби ҽҫҽрҙе анализлай белеҥҙе камиллаштырыу; 

 ҥҙ фекереңде   аныҡ  итеп еткерҽ, уны дҽлиллҽй белеҥ һҽлҽтен 

ҥҫтереҥ; 

 уҡыусының ҥҙ аллы эщлҽҥ, кҽрҽкле материалды табыу, һайлау, 

ҡуллана белеҥ эшмҽкҽрлеген ойоштороу; 

 уҡыусының шҽхси сифаттарын асыу маҡсаты менҽн,  

ҡуйылған проблемаларҙы ҥҙ аллы хҽл итеҥ юлдарын табырға  ҿйрҽтеҥ; 

 аудитория алдында сығыш яһау кҥнекмҽлҽрен  ҥҫтереҥ; 

3) тҽрбиҽүи: 

 сығыш яһаусыны тыңлай, башҡалар фекерен ҡабул итҽ  

белергҽ ҿйрҽтеҥ; 

 аралашыу  ҡеҥҽһен ҥҫтереҥ, тҿркҿмдҽ (командала) эшлҽҥ 

кҥнекмҽлҽре биреҥ; 

 ҡатын-ҡыҙҙың тормоштағы урынын, миссияһын  дҿрҿҫ 

билдҽлҽҥ  кҽрҽклеген аңлатыу; 

 ҽҡлаҡ-ҽҙҽп нормаларынан ситкҽ тайпылмау юлдарын кҥрһҽтеҥ. 

Дҽрескҽ ҽҙерлек этабы (предкоммуникатив этап): 

1. Ҽҫҽр йҿкмҽткеһен ҥҙлҽштереҥ. 

2. Тҿркҿмдҽр буйынса эшкҽ ҽҙерлек: 

 тҿп героиня  йҽшҽгҽн заман; 

 ул тҽрбиҽлҽнгҽн ғаилҽ; 
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 ҡыҙ баланың  шҽхес булып формалашыуында  ҽсҽһе, ҡартҽсҽһе 

менҽн ҿлҽсҽһенең роле; 

 кеше яҙмышында мҿхҽббҽттең урыны; 

  ҽхирҽттҽренең  яҙмышы биргҽн һабаҡтар; 

  уратып алған мҿхит, кешелҽр йоғонтоһо. 

Йыһазландырыу. Г. Яҡупованың ―Ҡатындар‖ трилогияһы, 

компьютер, проектор, экран. 

Дҽрес барышы.  

I. Ойоштороу. 

II. Инеш ҽңгҽмҽ. 

Уҡытыусы. Уҡыусылар, беҙ бҿгҿн билдҽле ҽҙибҽ Гҿлнур 

Яҡупованың ―Ҡатындар‖ трилогияһы буйынса дҽрес-семинар 

ҥткҽрҽсҽкбеҙ. Исеменҽн кҥренеҥенсҽ, ҽҫҽрҙҽ ҡатын-ҡыҙ, уның яҙмышы, 

тормоштағы урыны тураһында һҥҙ бара. ―Илеңдең хҽлен белгең килһҽ, 

ғаилҽгҽ ҡара, ғаилҽнең хҽлен белгең килһҽ, ҡатын-ҡыҙға ҡара‖ – 

социологтар  тарафынан яһалған был һығымта башҡорт халыҡ мҽҡҽлдҽре 

менҽн ауаздаш. Трилогияны уҡып сыҡҡас, һҽр кем ҡатын-ҡыҙҙҙың 

кешелек донъяһындағы урыны, тотош миллҽт яҙмышындағы ҽһҽмиҽте 

тураһында тҽрҽн уйланыуҙар кисерҽ. Ысынлап та, ҡатын-ҡыҙ – йҽн 

биреҥсе, ҡатын-ҡыҙ – миллҽт ҽсҽһе. Ҽ хҽҙер ошо һорауҙар буйынса 

ҡыҫҡаса фекер алышайыҡ. 

Слайд. 

1. Ысын башҡорт ҡатын-ҡыҙы ниндҽй булырға тейеш? 

2. Башҡорт фольклорында ниндҽй ҡатын-ҡыҙ образдарын 

билдҽлҽр инегеҙ? (Һомай “Урал батыр”,  Барсынһылыу “Алпамыша менҽн 

Барсынһылыу”, Зҿһрҽ “Алдар менҽн Зҿһрҽ”,  Маянһылыу “Ҡуҙыйкҥрпҽс 

менҽн Маянһылыу”, Бҽндҽбикҽ “Ерҽнсҽ менҽн Бҽндҽбикҽ”  һ.б.) 

3. Ниндҽй ҽҫҽрҙҽрҙҽ  башҡорт ҡатын-ҡыҙының сағыу образы 

асыла? (Һҽҙиҽ Дҽҥлҽтшинаның “Айбикҽ” повесында Айбикҽ образы, 

“Ырғыҙ” романында Гҿлйҿҙҿм образы; Зҽйнҽб Биишеваның “Яҡтыға” 

тирлогияһында Емеш образы; Мостай  Кҽримдең  “Оҙон оҙаҡ бала саҡ” 

ҽҫҽрендҽ Оло инҽй образы, Т. Ғарипованың “Бҿйрҽкҽй”  романында Мҽҙинҽ 

образы һ.б.) 

4. Ҡатын-ҡыҙҙың был тормоштағы урынын (миссияһын) 

нимҽлҽ күрҽһегеҙ? 

III. Тҿркҿмдҽр менҽн эш, фекер алышыу(тҿркҿмдҽрҙең 

сығыштары миҫал рҽҥешендҽ алынды; һҽр тҿркҿм сығыш аҙағында фекер 

алышыу ҿсҿн бер һорау тҽҡдим итҽ) 

1- се тҿркҿм. “Заман”. 

Ҽҫҽр егерменсе быуат урталарының ҡатмарлы ваҡиғаларын ҥҙ эсенҽ 

ала: Бҿйҿк Ватан һуғышынан һуңғы тормош, тоталитар режим дҽҥере, 

ҥҙгҽртеп ҡороу осоро, СССР тарҡалыу, яңы дҽҥер (баҙар иҡтисады, 



217 

 

тотороҡһоҙ экономик хҽл, ил башлыҡтарының йыш алмашынып тороуы 

һ.б.) 

 Ҽҫҽр һуғыштан һуңғы ауыл тормошон һҥрҽтлҽҥ менҽн башланып 

китҽ,  ил кҥргҽн бар ҥҙгҽрештҽр, ауырлыҡтар ҽҫҽр геройҙары яҙмышы аша 

бирелҽ. 

―Ҡыҙ бала‖, ―Бер һҿйгҽнем ҿсҿн‖, ―Кесе йыһан- Оло йыһан‖  тип 

аталған ҿс романды бергҽ бҽйлҽп тороусы тҿп героиня - Нурия. Эпик 

планда һҥрҽтлҽнгҽн бар ваҡиғалар, улар эсендҽ ҡайнаған бҿтҽ 

персонаждар, һҽр  береһе билдҽле бер кимҽлдҽ ҡыҙ баланың шҽхес булып 

формалашыуына йоғонто яһай.  

Һорау.  Һеҙҙеңсҽ, ни өсөн автор  трилогияла тап ошо осорҙо ала? 

(Һҽр дҽҥерҙең ҥҙенең ижтимағи-сҽйҽси, социаль-иҡтисади, рухи-

ҽхлаҡи проблемалары була. Бҿйҿк Ватан һуғышы- илебеҙ тарихында иң 

һынылышлы осорҙарҙың береһе. Ҽҫҽр һуғыштан һуңғы аслы-туҡлы ауыр 

осор, ир-ат кҿсҿнҽ мохтаж тормошто һҥрҽтлҽҥ менҽн асыла.50-70  

йылдарҙағы совет йҽмғиҽтенең  кешегы битарафлығы, колхозда ирҙҽр 

кҿсҿ етмҽҫлек ауыр эштҽ егелеп эшлҽгҽн ҡатындарҙың яҙмышы аша бар 

дҿрҿҫлҿк асыла. Ауыр эштҽн йонсоған ҡатын-ҡыҙҙарҙың ҡайһы мҽлдҽ 

бисура ҡиҽфҽтенҽ инеп яһилланыуы, шунда уҡ ҡысҡырып кҿлҿп, бҽлҽкҽй 

генҽ шатлыҡҡа ла ихлас ҡыуана белеҥҙҽре, яратып-яратылырға, 

мҿхҽббҽт утында янырға, бала табырға, хыянатты кисерергҽ, сабыйҙары 

хаҡына яҙмышына кҥнеп йҽшҽргҽ кҿс таба алыуҙары тҿп героиняны  

тетрҽндерҽ, ғҥмерлек һабаҡ бирҽ. Артабан заман болғаныштарын имен 

ҥтергҽ ярҙам итҽ.) 

2- се тҿркҿм. “Ғаилҽ”  
Нурия - моряк ҡушаматлы Баязит менҽн ауыл сибҽре Гҽҥһҽрҙең 

никахынан тыуған тҽҥге бала. Игеҙҽк туғандары тыуыуға ҡарамайынса, 

атаһы ғаилҽһен ҡалдырып ситкҽ сығып китҽ. Шунда яңы ғаилҽ ҡора, 

башҡаса ауылға ҡайтмай. Атаһының китеҥен ҡыҙ бала ауыр кисерҽ, шулай 

ҙа  кескҽй йҿрҽге менҽн уны аңларға тырыша. Атаһынан ҡалған ―Казбек‖ 

тҽмҽкеһе ҡумтаһын уның тҿҫҿ итеп һаҡлай, йыш ҡына шуны ҡулына алып, 

еҫкҽп йыуана. Атаһының яңы ғаилҽһендҽ тыуған сабыйҙы ҥҙ итеп ҡабул 

итҽ. Ҽҫҽр финалында, мҽрхҥмдҽрҙең ҡҽберен зыярат ҡылғанда, инде ҥҙе 

ҿлҽсҽй булған Нурия бала сағында атаһына рҽнйемҽҥенҽ, кҥңеле 

ҡатмауына, уны ғҽфҥ итерлек аҡылы етеҥенҽ ҡыуана. 

Һорау. Үҫмер ҡыҙ бала йыш ҡына өй түбҽһендҽге өрлөк менҽн 

һөйлҽшҽ. Ошо эпизод ҽҫҽр идеяһын асыуҙа ниндҽй роль уйнай? 

(Ҿрлҿк-ҿй тҥбҽһен тотоп, таҡталарҙы тоташтырып тороусы. 

Ҿрлҿк - ир кеше,ғаилҽ башлығы, тотҡаһы. Халыҡта ныҡлы, баһадир ир-

аттарҙы ҿрлҿктҽй, ҿрлҿк шикелле тип баһалау йҽшҽй. Гел ҡатын-

ҡыҙҙарҙан торған ғаилҽлҽ ир-ат аҡылы, атай хҽстҽре  етмҽгҽн мҽлдҽрҙҽ 

ҡыҙ бала ҿрлҿк менҽн һҿйлҽшҽ, кҽңҽшлҽшҽ.) 

3-сҿ тҿркҿм. “Мҿхҽббҽт” 



218 

 

Кҽбир менҽн Фҽтих исемле егеттҽр ярата Нурияны. Кҽбир-ижад 

кешеһе, кҥңеле менҽн гел  ҡайҙалыр ашҡына. Ҡыҙ Фҽтихте һайлай. Фҽтих 

институт тамамлай, врач булып китҽ. Ул уҡыған йылдарҙа Нурия   

мҽктҽптҽ уҡыта, бала тҽрбиҽлҽй, донъя кҿтҽ.  Бер ҥҙенҽ донъя кҿтҿҥе ауыр 

булһа ла, иренҽ һуҡранмай. Киреһенсҽ, Фҽтихенҽ терҽк-таяныс булып, уны 

белем алыуға дҽртлҽндерҽ. Нурияға ҽсҽһе менҽн атаһы яҙмышы ныҡлы 

һабаҡ бирҽ. Шуға ла ул  матур ғаилҽ ҡороп йҽшҽҥ ҿсҿн барыһына ла риза.  

Фҽтих тҽ, ҥҙ сиратында, бушыраҡ саҡтарында ҡатынын донъя 

мҽшҽҡҽттҽренҽн ял иттерергҽ, бергҽлҽшеп донъя кҥреп йҿрҿп килергҽ 

ашҡынып тора. Бер-береһен аңлап йҽшҽгҽнгҽ кҥрҽ, уларҙың ғаилҽһе  килеп 

тыуған сетерекле хҽлдҽрҙҽн  имен сыға. Кҥп йылдарҙан һуң иренең 

хыянаты асылғас, Нурия уны һҥҙһеҙ генҽ ғҽфҥ итҽ. 

Һорау. Ни өсөн үҙен өҙөлөп һөйгҽн егеттҽр араһынан Нурия 

Кҽбирҙе түгел, ҽ Фҽтихте һайлай, үҙенҽ хыянат иткҽн ирен ғҽфү 

итерлек көс таба? 

(Кҽбир-ижад ҿсҿн, дан ҿсҿн яратылған кеше, уның урыны ҡалала, 

юғары даирҽлҽрҙҽ. Нурия-уҡытыусы, ул ауыл балаларына белем һҽм 

тҽрбиҽ биреҥ маҡсаты менҽн эшлҽй.  Кҽбир менҽн  юлдары айырылыр 

икҽнлеген тойомлай. Ҽсҽһе кисергҽн хҽсрҽттҽрҙе кисермҽҫ, балаларын 

атайһыҙ итмҽҫ ҿсҿн Фҽтихте һайлай.Никах тҿнҿндҽ ҥк ул ҥҙенҽ һҥҙ бирҽ: 

балаларын атайлы итеп ҥҫтерҽсҽк, бер нҽмҽгҽ ҡарамаҫтан, аталарынан 

айырмаясаҡ. Бик кҥп йылдарҙан һуң, Фҽтихтең хыянатын белгҽс, ғаилҽ 

бҿтҿнлҿгҿ, балаларының атайлы, ейҽн-ейҽнсҽрҙҽренең олатайлы булыуы 

хаҡына ирен ғҽфҥ итҽ.  

4-се тҿркҿм. “ Ҽсҽһе, ҡартҽсҽһе, ҿлҽсҽһе”. 

Атаһы киткҽс, ҡыҙ бала ир-атһыҙ тормоштоң еңел тҥгеллеген бик 

иртҽ аңлай. Балаларының атаһы тере булып та, ирһеҙ кҿн иткҽн ҽсҽһе 

Гҽҥһҽрҙең яҙмышы уны кҥп нҽмҽгҽ ҿйрҽтҽ уны.  Икенсе кешегҽ тормошҡа 

сығыуына йҿрҽге менҽн ҡаршы булһа ла, зиһене менҽн сибҽр, йҽш  

ҽсҽһенең бҽхетле булырға хаҡы барлығын аңлай. Ҽсҽһе  яңы ғаилҽһендҽ 

тағы бер ҡыҙ бала тапҡас, ысын кҥңелдҽн шатлана. Аҙаҡ ҡартҽсҽһе 

Рҽйхана, ҿлҽсҽһе Зҿлхизҽ тҽрбиҽһендҽ  буй еткерҽ. 

Зирҽк Рҽйхана тигҽн даны таралған, хҿрмҽтле ағинҽй булып 

танылған ҡартҽсҽһе Нурияға матур тҽрбиҽ бирҽ. Ҽле  ҡыҙға биш-алты йҽш 

булғанда уҡ: ―Ҥҫкҽс, бик шҽп ҡатын буласаҡһың,‖-тип юрап ҡуя. Бер 

бҿртҿк улының ғаилҽһен ҡалдырып сығып китеҥенҽ, балаларының етем 

ҡалыуына йҿрҽге һыҙлаһа ла, уны ҡарғамай, аңларға  тырыша. Киленен 

яман телдҽрҙҽн ҡурсалап, терҽк-таяныс булып бергҽ йҽшҽй. Нурия буй 

еткергҽс, килене Гҽҥһҽрҙе  яусылап килгҽн Саматҡа фатихаһын бирҽ, бҽхет 

телҽй. 

Ҿлҽсҽһе Зҿлҽйха - ун ҿс йҽшлек сағында иллене ҡыуған иргҽ  кейҽҥгҽ 

бирелгҽн етем ҡыҙ.  Уҫал оло кҿндҽше Мҽғҥҙҽне илгҽҙҽклеге, сабыйҙарҙаса 

сафлығы, эскерһеҙлеге менҽн иретҽ. Бала табыу бҽхетенҽн мҽхрҥм Мҽғҥҙҽ 
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уны ҥҙ ҡыҙылай кҥреп ярата, ҽсе телдҽрҙҽн, яман бҽндҽлҽрҙҽн ҡурсалап 

йҽшҽй. Оло ире ҥлеп киткҽс, йҽп-йҽш кҿйҿ яҙмышына кҥнеп йҽшҽй 

Зҿлҽйха. Мҿхҽббҽт ғазаптары кисерегҽ тура килҽ барыбер – ул ҥҙ 

ғҥмерендҽ беренсе тапҡыр ҥлеп ғашиҡ була. Балалары бҽхетенҽһуңлап 

килгҽн мҿхҽббҽте Абдрахмандан баш тартырға ҥҙендҽ кҿс таба,  кҥңел 

ғазаптарына тешен ҡыҫып тҥҙҽ. 

Һорау. Ни өсөн иң яҡын кешелҽре - ҽсҽһе, ҡартҽсҽһе менҽн 

өлҽсҽһенҽ ошондай яҙмыштар яҙған автор? 

(Ошо кҿслҿ ҡатындар яҙмышы тҿп героиня Нурияла рух ныҡлығы, 

тҽрҽн аҡыл, ғорурлыҡ, сабырлыҡ, тоғролоҡ, отҡорлоҡ, ҥткер теллелек,  

саялыҡ, шул уҡ ваҡытта иплелек, наҙлылыҡ, ҡатындарға хас  матур 

сифаттар тҽрбиҽлҽй.) 

5-се  тҿркҿм. “Ҽхирҽттҽре” 

Иң яҡын ҽхирҽттҽре Мҽҥлиҙҽ менҽн Ҽсмҽ. Мҽҥлиҙҽ – уҡытыусы 

Ҽминдең ҡыҙы, яҡшы уҡый. Ауыл интеллегенты ғаилҽһендҽ тҽрбиҽлҽнгҽн, 

телҽһҽ ниндҽй тормош ситуацияларында  юғалып ҡалмаҫ, ышаныслы, 

намыҫлы, ныҡышмал, тҽҥҽккҽл ҽхирҽте Нурия ҿсҿн һҽр саҡ  ҿлгҿ була.  

Аҙаҡ Мҽҥлиҙҽ украин егетенҽ кейҽҥгҽ сығып, уның менҽн китҽ. Сит 

яҡтарҙа ла бҽҫле, арҙаҡлы, абруйлы башҡорт ҡыҙы икҽнлеген  холҡо, эше, 

тормошо менҽн  иҫбатлай. Нурия менҽн  дуҫлыҡтары  ғҥмер буйы дауа итҽ. 

Ҽсмҽ – тҿпкҿл ауылда тыуған һунарсы ҡыҙы, йҽштҽн урман 

ҡыҙырырға, кейектҽргҽ һунар итергҽ ҿйрҽнҽ. Физик яҡтан кҿслҿ, ҡыйыу 

ҡыҙ булып ҥҫҽ. Уҡыу уға ауырыраҡ бирелҽ, шулай ҙа ныҡышмал булыуы 

уға  ҡыйынлыҡтарҙы еңеп сығырға ярҙам итҽ.  Ҽсмҽ ҽхирҽте ҿсҿн утҡа-

һыуға инергҽ ҽҙер, Нурияны ағай урынына ҡурсалай.  Ғҽҙел,  саф кҥңелле 

ҡатын ғҥмере буйы ҽхирҽтенҽ  тоғро ҡала. 

Армиянан ғҽриплҽнеп ҡайтҡан Артурҙы тҽрбиҽлҽр ҿсҿн йҽн һҿйгҽне 

Ҽшрҽфтең мҿхҽббҽтенҽн баш тарта,  ҥҙен ҽсҽлек бҽхете кисереҥҙҽн мҽхрҥм 

итҽ. 

Һорау. Мҽүлиҙҽ менҽн Ҽсмҽ яҙмышын һүрҽтлҽп, автор ҽҫҽрҙең 

ниндҽй идеяһын булдыра? 

(Башҡорт ҡыҙҙары икенсе миллҽт кешеһенҽ кейҽҥгҽ сыҡһа, кҥп 

осраҡта  шул  миллҽт йоғонтоһона бирелҽ. Кҥпселек ҥҙенең миллҽтенҽн 

ояла, телен ташлай, исемен ҥҙгҽртҽ. Мҽҥлиҙҽ ҥҙ телен онотмай, башҡорт 

булыуы менҽн ғорурлана. Затлы нҽҫелдҽн икҽнлеген иҫбатлап,  аҡыллы, 

уңған хужабикҽ, иренҽ тоғро ҡатын, балаларына һҽйбҽт ҽсҽй булып 

йҽшҽй. Бала саҡтан килгҽн ныҡлы характеры сит-яттар араһында 

юғалып ҡалмаҫҡа, киреһенсҽ, эшендҽ лҽ, ғаилҽһендҽ лҽ ихтирам яуларға 

ярҙам итҽ. Ҽсмҽ яҙмышы аша автор мҿхҽббҽт хаҡына кеше ҙур 

юғалтыуҙар кисерергҽ, кҥп нҽмҽнҽн мҽхрҥм булырға ла ҽҙер булыуын 

кҥрһҽтҽ.  Ысын мҿхҽббҽт  ҿсҿн ҡаты һынауҙар аша ҥтергҽ лҽ тура килҽ.  

Башҡорт халыҡ ижады ҿлгҿлҽренҽн, тҿрки халыҡтары ҿсҿн уртаҡ булған 

дастандарҙан, ҡиссаларҙан миҫалдар килтерергҽ була.) 
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Уҡытыусы. Кҥреҥебеҙсҽ,романдағы һҽр бер геройҙың яҙмышын бер 

ҙур хикҽйҽ, хатта повесть итеп яҙырға ла мҿмкин. Ҽммҽ Гҿлнур  Яҡупова 

был яҙмыштарҙы бергҽ туплаған. Нурияны уратып алған мҿхит,  Толпарлы 

ауылы кешелҽренең һҽр береһе ҡыҙ баланың шҽхес булып 

формалашыуына йоғонто яһай. Романда ―ҡыйыш‖ юлға баҫҡан Сҽмҽй 

ҡортҡа, Салпа Сҽғҥрҽ, Милҽҥшҽ, Зоя кеҥек образдар ҙа  бар. Улар 

араһында Салпа Сҽғҥрҽ образын һҥрҽтлҽҥгҽ автор ярайһы  ҙур урын 

биргҽн. Был образдың ҽҫҽрҙҽге урынын нисек билдҽлҽр инегеҙ? 

(Сҽғҥрҽ ауылдағы һылыу ҡыҙҙарҙың береһе булып буй еткерҽ.   

Һҿйгҽн егете менҽн икеһе араһындағы мҿхҽббҽт нисек кенҽ ҡайнар 

булмаһын, улар айырылышырға мҽжбҥр була. Һҿйгҽне ҡалала институт 

тамалай, шунда эшкҽ ҡала, фҽн кандидаты булып китҽ.  Егеттең ата-

ҽсҽһе улдарының ябай ауыл ҡыҙына ҿйлҽнеҥенҽ ҡаршы тҿшҽ. Сҽғҥрҽне 

ҿҙҿлҿп яратыуына ҡарамаҫтан, егет ата-ҽсҽ һҥҙенҽн сыға алмай. Ҡыҙ 

башҡа берҽҥгҽ кейҽҥгҽ сыға, тик уны ҥҙ итҽ, ярата алмай. Ире лҽ 

ҡатынына ҡырыҫ була, йылы һҥҙҙҽрҙҽн, иркҽлҽҥ-наҙлауҙарҙан мҽхрҥм итҽ.  

Ҡыҫҡа ғына ваҡытҡа ауылға ҡайтҡан һҿйгҽне менҽн осрашып, ҡатын 

донъяһын онота. Ире Сҽғҥрҽне бик ҡаты туҡмай. Йҿрҽге ҡатҡан ҡатын 

иренҽн айырылырға телҽй, тик тыуаһы бала хаҡына тороп ҡала.  Ҡыҙы 

тыуғас, уны ярата, наҙлай алмай, сҿнки бҿтҽ бҽхетһеҙлеген ошо сабыйҙан 

кҥрҽ. Мҿхҽббҽтенҽн яҙған, яҙмышына рҽнйегҽн ҡатын тора-бара яһил 

бисҽгҽ ҽйлҽнҽ. Ирен инде хҽҙер ҥҙе туҡмай, балаһына ла ҡул кҥтҽрҽ. 

Ауылда уға Салпа  ҡушаматы тағалар, салпа-йҥнһеҙ, яман тигҽнде 

аңлата. Тормоштоң ғҽҙелһеҙлегенҽ ул ҥҙенсҽ яуап бирҽ. Мҿхҽббҽт 

кешелҽрҙе кҥккҽ лҽ кҥтҽрҽ, упҡынға ла ташлай – Сҽғҥрҽ образы ошо 

хаҡта һҿйлҽй.) 

Уҡытыусы. Ысынлап та, мҿхҽббҽтенҽн яҙған ҡатын образы 

тетрҽндергес итеп һҥрҽтлҽнгҽн. Сҽғҥрҽ образы - романдағы Таһураның 

киреһе. Алыҫ яҡтарҙан  Толпарлыға килен булып тҿшҿп, һҿйгҽне менҽн 

бик ҽҙ генҽ йҽшҽп ҡалһа ла,  Таһура ҥҙен бик бҽхетле ҡатындарҙан һанай.  

Ире уны яратып ―Йҽнкиҫҽк‖ тип кенҽ йҿрҿткҽн.  Һҿйгҽне ҥлгҽнгҽ бик кҥп 

йылдар ҥтһҽ лҽ, ҡатын ул биргҽн һҿйҿҥ йылыһы, наҙлы хистҽр менҽн 

йыуанып кҿн итҽ. Тормошо мҿхҽббҽт менҽн һуғарылғас, ауырлыҡтарҙы 

еңел кисерҽ, йҿҙҿнҽн йылмайыу китмҽй, теле татлы, кешелҽр менҽн 

мҿнҽсҽбҽте лҽ матур. Яратып-яратылған кеше матур була, тиҙҽр беҙҙең 

халыҡта. 

Ҽ Сҽғҥрҽне һеҙ бҽхетһеҙ ҡатын тип һанайһығыҙмы? 

(Сҽғҥрҽнең тормошо ҥҙе телҽгҽнсҽ килеп сыҡмаһа ла, уға ҡайнар 

һҿйҿҥ тойғоларын кисерергҽ насип булған. Һҿйҿҥ хистҽрен татып 

ҡарағанға кҥрҽ, уға мҿхҽббҽтһеҙ тормошонан йҽм таба алмай. Ул ҥҙен 

бҽхетһеҙ ҡатын тип һанай, сҿнки һҿйгҽне менҽн ҡауыша алмаған, 

яратмаған кеше менҽн ғҥмер итергҽ мҽжбҥр булған.) 
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Уҡытыусы. Сҽғҥрҽ менҽн Нурияның ҡартҽсҽһе Рҽйхана араһындағы 

һҿйлҽшеҥгҽ иғтибар итҽйек ҽле. (Ҽҫҽрҙҽн өҙөк уҡыла.) 

“– Сҽғҥрҽ, – тине ҡартҽсҽйем, – һин оло һҥҙен тыңлауҙан уҙғанһың, 

буғай, шулай ҙа ҽйтмҽй ҡалмайым. Ҽйтмҽһҽм, гонаһ алырмын Хоҙай 

ҡаршыһында. Ике һорауым бар, тураһын яуап бир!  

– Һорау алырға һин милиция тҥгел. 

– Теллҽшмҽ, мин һинең ҽсҽңдҽн ҿлкҽнерҽк. Яуап бир: Аҡмҽте егетен 

яраттыңмы, ҽллҽ уйнаш ҡына иттеңме? 

– Яраттым. – Сҽғҥрҽ яуап бирҙе. 

– Мҿхҽббҽт бҽхетен татының, тимҽк? 

– Шуға ла эҫенҽ алманым был иргҽ. Ҡанһыҙ ул... 

– Кемегеҙ ҡанһыҙыраҡтыр, уныһын... Ҽ һин белҽһеңме, беҙҙең 

олоғара ауылда кҥпме ҡатын ҥҙенең беренсе мҿхҽббҽте менҽн ҡауышҡан? 

– Ҽллҽ? 

– Һиңҽ генҽ ғҽзизме ни ул һҿйгҽн йҽр? Яҙмышына яҙмағас, кҥнҽ 

ҡатындар, бауырына баҫа һағышын. Бала хаҡына йҽшҽй, балаһының 

атаhына бирҽ наҙын, кҿткҽн донъяһына исрафлай кҿсҿн. Менҽҥҽрҽ 

ғҽйеплеме һинең Аҡмҽте егетенҽ тиң булмауыңа? 

– Тиң булмауыма? 

– Дҥрт бала тапҡан ҡатынһың, кҥҙеңде ас, ергҽ тҿш! Ул – ғалим, 

профессор, ти бит. Ете синыф белемең менҽн, ни кҥстҽрерһең? Һҿйҿшҿп 

кенҽ йҽшҽмҽй ҙҽһҽ ир менҽн ҡатын, тиң тороп һҿйлҽшергҽ лҽ тейештҽр. 

– Етенсене бҿтҿрҽ алманым... – тине һҥнгҽн тауыш менҽн Сҽғҥрҽ.  

– Ярар, белемең дҽ ҡамасау булманы, ти. Ҽ холҡоң? Һинең 

һылыулығың, бҿҙрҽлҽрең кҥҙгҽ лҽ кҥренмҽй салпалығың арҡаһында. Ирҙе 

ир иткҽн дҽ – ҡатын, хур иткҽн дҽ – ҡатын, тигҽнде ишеткҽнең барҙыр? 

– Мин уға уҫал булмаҫ инем... 

– Һҿйлҽмҽ! Холоҡто ҥҙгҽртеҥе, ай-hай, ҡыйын ул. 

– Телҽһҽң, ҥҙгҽртеп була инде! – Сҽғҥрҽ тағы салпалана башланы. 

– Ҽ һин телҽп ҡара. Бына бҿгҿндҽн, тот та ҥҙгҽрт! Ҡыҙҙарың 

килҽсҽктҽ ир ҡатыны, ҡҽйнҽ килене, бала ҽсҽһе булыр,– кемдҽн ҥрнҽк 

алырҙар? Бҽхетhеҙ, имеш, берҽҥ...” 

Уҡытыусы. Тормоштоң ҽсеһен-сҿсҿһҿн кҥп татыған Рҽйхана 

фекеренсҽ, һҿйгҽне менҽн ҡауышып, бергҽ ғҥмер итеҥ-меңдҽн  берҽҥ 

ҿлҿшҿнҽ тҿшкҽн бҽхет. Ҡалғандар бала табыу, уны  тҽрбиҽлҽп ҥҫтереҥ, 

ғаилҽле булып йҽшҽҥ хаҡына яҙмышына кҥнеп йҽшҽй. Был тҽңгҽлдҽ ул 

―Атайлы бала –арҡалы‖ тигҽн халҡыбыҙҙың  аҫыл мҽҡҽлдҽренең береһен 

ҡабатларға ярата. Бала бҽхетен  ҥҙ бҽхетенҽн ҿҫтҿн ҡуя алған  кҿслҿ рухлы 

ҡатындар ҿлгҿһҿндҽ тҽрбиҽлҽнҽ Нурия.  

IV. Уҡытыусы. Ҽҙҽбиҽт һҿйҿҥселҽр менҽн осрашыу мҽлендҽ 

ҽҙибҽ ошолай тигҽйне: 

Слайд. “Мин  трилогияны уҡыусыларҙан кҥплҽп хаттар алам, 

шылтыратып фекер ҽйтеҥселҽр ҙҽ бихисап. Билдҽле, уларҙың кҥбеһе 
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ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙҙан. Бер  саҡ ир кеше яҙа миңҽ: “Ҡатыным йығылып 

ятып бер китап уҡый. Кҿндҿҙҙҽрен ҿлгҿрҽ алмағас, тҿнҿн уҡый.  

Нисектер уйсан булып китте, йыш ҡына  кҥҙҙҽренең йҽшле булыуына 

иғтибар итҽм.  Был ниндҽй китап уҡый һуң  тип, алып ҡараным: 

“Ҡатындар” тип атала. Ҽй, шул  бисҽлҽр хаҡында бер туҙға яҙмаған 

нҽмҽлер ҽле, тип ҡуйҙым. Бер кҿндҿ ҡыҙығып китеп, китаптың тҽҥге 

битен астым. Астым да башҡаса яба алманым. Йотлоғоп, бер тынала 

уҡып сыҡтым. Гҿлнур апай, Һеҙ бит ҡатындар тураһында тҥгел, ҽ ирҙҽр 

тураһында ҽҫҽр яҙғанһығыҙ...” 

Уҡытыусы. Ошо урында хатты туҡтатып торайыҡ. Һеҙҙеңсҽ, ни 

ҿсҿн ир кеше ―Ҡатындар‖ трилогияһын ирҙҽр тураһындағы ҽҫҽр тип 

атай?(Уҡыусылар фекерҙҽре  менҽн уртаҡлаша.) 

Эйе, һҽр кем был донъяға парлы булыу ҿсҿн яратылған.  Яҙыусы ошо 

фекерҙе ҡеҥҽтлҽй, Атабыҙ Ҽҙҽм менҽн Инҽбеҙ Һҽуа  затынан булыуыбыҙҙы  

хҽтеребеҙгҽ тҿшҿрҽ, уларҙың гҿнаһы ла тап шул мҿхҽббҽт, нҽҫел дауам 

итеҥ ниҽтенҽн булыуын раҫлай. Героинялар исеменҽн ҽйттерелгҽн ―Ҡатын-

ҡыҙ бҽхете ирҙҽн‖, ―Ирҙе ир иткҽн дҽ хур иткҽн  - ҡатын‖ кеҥек  мҽҡҽлдҽр 

менҽн нығыта. 

V. Ғаилҽ, ир менҽн ҡатын мҿнҽсҽбҽте, бала тҽрбиҽлҽүгҽ 

ҡағылышлы  мҽҡҽл-ҽйтемдҽр киң ҡулланыла. Ҽҫҽрҙҽн уларҙы табып, 

дҽфтҽргҽ күсереп алалар.  

Слайд. “Матур тормош кешене матур итҽ, ҽ йҽмһеҙе йҽмһеҙ 

итҽ”, “Ҡатын-ҡыҙ бҽхете ирҙҽн”, “Ирҙе ир иткҽн дҽ, хур иткҽн дҽ 

ҡатын”, “Бишектҽге бала бишкҽ төрлҽнҽ”, “Бер һөйгҽнем өсөн 

алтмыш һөймҽгҽнде һөйөрмөн”, “Ир ҡайғыһы –итҽктҽ, бала ҡайғыһы-

йөрҽктҽ”, “Ир бирмҽк – йҽн бирмҽк”   һ.б. 

VI. Йомғаҡлау. 

Гҿлнур Яҡупованың ―Ҡатындар‖ трилогияһы  ХХI  быуат  башҡорт  

ҽҙҽбиҽтендҽ   ҿр-яңы кҥренеш, оло ваҡиға булды.  Уҡыусыларҙың һҿйҿҥен 

яулаған был трилогияһында ҥҙҽктҽ - ҡатын-ҡыҙ яҙмышы, ул ил, халыҡ 

тарихы, кешелекте Йыһан менҽн бер бҿтҿн итеп бҽйлҽгҽн тҿшҿнсҽлҽр 

уртаһына ҡуйып һҥрҽтлҽнҽ. Нурия һҽм башҡа ҡатындар образдары –  

ҽйтерһең дҽ, беҙҙең кҿн дҽ кҥреп, аралашып йҽшҽгҽн яҡындарыбыҙ, 

таныштарыбыҙ. Уларбашҡорт ҽҙҽбиҽтендҽ бығаса тыуҙырылған ҡатын-ҡыҙ 

образдары галереяһын  тулыландырып ҡына ҡалманы, ҿр-яңы  донъя асты,   

ҡатын-ҡыҙға, уның яҙмышына, донъялыҡтағы урынына яңы кҥҙлектҽн 

бағырға, баһаларға мҽжбҥр итте. Ҽҫҽрҙең ҽһҽмиҽте ошонда. 

VII. Баһалау. 

VIII. Ҿйгҽ эш (ҿс кимҽлле, уҡыусылар үҙҙҽре һайлап ала.) 

1. Трилогиялағы бер ир-ат образына характеристика  тҿҙҿргҽ. 

2. Ҽҫҽрҙең ҙур булмаған бер ҿлҿшҿн руссаға тҽржемҽ итеп 

ҡарарға. 
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3. Ҽҫҽрҙҽн ҥҙегеҙ һайлаған ҿҙҿктҿ тасуири уҡып, диктафонға 

яҙҙырырға. 

“Юлдаш” радиоһындағы “Ҽҙҽби уҡыуҙар” тапшырыуы ҿлгҿ 

рҽҥешендҽ бирелҽ  (uldashfm.ruсайты) 
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1. Гҿлфирҽ Гҽрҽева. Һҿйгҽн йҽр, Тыуған ер һҽм Йыһан… 

(Гҿлнур Якупованың «Ҡатындар» трилогияһына ҡарата) ―Ағиҙел‖ 

журналы,  2013  йыл, 9-сы  һан. 

2. vk.com (Вконтакте) сайты. ―Гҿлнур Яҡупова. ―Ҡатындар‖ 

трилогияһы‖  бите. 

3. uldashfm.ruсайты. “Юлдаш‖ радиоһы. ―Ҽҙҽби уҡыуҙар‖  

тапшырыуы. 

 

 

МУСА ҔҼЛИЛ – ТАЛАНТЛЫ ШҼХЕС ҺҼМ ГЕРОЙ ШАГЫЙРЬ 
 

Баграмова Р.Р., 

Уфа шҽһҽре 116 нче мҽктҽп 

Максат: 1. М. Ҕҽлилнең туган илгҽ тугрылык хисе белҽн 

сугарылган шигырьлҽренең тарихи ҽһҽмиятен ачыклау. 

2. Укучыларның бҽйлҽнешле сҿйлҽм телен ҥстерҥ. 

3. Компьютерда эшлҽҥ кҥнекмҽлҽрен камиллҽштерҥ. 

4. Укучыларда М. Ҕҽлил иҕатына һҽм шҽхесенҽ карата ихтирам, 

милли ҥзаң, горурлык хисе тҽрбиялҽҥ. 

Ҕиһазлау: 1. М.Ҕҽлил портреты. 

2. Шагыйрьнең ҽсҽрлҽре буенча китап кҥргҽзмҽсе. 

3. Фотоальбом. Муса Ҕҽлил. 

4. Компьютер. 

5. Диск ―Кҥренекле шҽхеслҽр‖. Муса Ҕҽлил. 

6. Тестлар. 

7. М. Ҕҽлил шигырьлҽренҽ иллюстрациялҽр. 

Дҽрес барышы 

―Ҕырларым‖ҕыры яңгырый. (М. Ҕҽлил сҥзлҽре, Рҿстҽм Яхин 

музыкасы, Диск ―Кҥренекле шҽхеслҽр‖. Муса Ҕҽлил.) 

I. Укытучының кереш сүзе. 

                                                  ― Ҕырлап ҥттем данлы кҿрҽш кырын, 

                                                     Ҕырлап килдем тормыш языма...‖ 

                                                                                                М. Ҕҽлил. 

Дҿнья поэзиясе кҥгендҽ якты йолдызлардай балкыган шагыйрьлҽр аз 

тҥгел. Ҽмма алар арасында азатлык кҿрҽшенең ялкынлы ҕырчылары, шул 

кҿрҽштҽ батырларча һҽлак булган легендар геройлар – инглиз шагыйре 

Джордж Байрон, венгр шагыйре Шандор Петефи, испан шагыйре Гарсиа 

http://uldashfm.ru/
http://uldashfm.ru/
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Лорка, болгар шагыйре Никола Вапсаров, чех язучысы, публицист Юлиус 

Фучик һҽм татар шагыйре Муса Ҕҽлил исемнҽре бар. 

Патриот-шагыйрь Муса Ҕҽлилнең шигъри таланты, сугышчан 

батырлыгы һҽм хҽрби оештыру осталыгы фашизмга каршы аяусыз 

кҿрҽштҽ бҿтен тулылыгы белҽн ачылды. Аның исеме дҿньяда ҥзенең 

Ватанына, ҥз халкына турылыклы булуның гҥзҽл символына ҽйлҽнде. 

Муса халыклар дуслыгы ҕырчысы буларак ҕир йҿзендҽ зур соклану 

тудырды. 

Муса Ҕҽлил поэзиясе тау елгасы кебек кҿчле һҽм ярсу да, кырыс һҽм 

шаян да, дҽртле һҽм сагышлы да. 

Укучылар, М. Ҕҽлилгҽ багышланган дҽресебез бҽйлҽнешле сҿйлҽм 

кҥнекмҽлҽрен ҥстерҥ максатыннан уздырыла. Шул ук вакытта шагыйрь 

иҕатына йомгак та ясарбыз. Компьютер аша дисктан М. Ҕҽлилнең 

шигырьлҽрен, ҕырларын һҽм тормышы турындагы истҽлеклҽрне 

тыңларбыз. Сҿйлҽм телегезне тикшерҥ һҽм ҥстерҥ максатыннан 

шигырлҽренҽ анализ ясарбыз. Шулай ук ҿстҽмҽ ҿй эше итеп бирелгҽн М. 

Ҕҽлил турындагы истҽлеклҽр белҽн танышырбыз. 

II. Тҿп ҿлеш.        

1. Сорау-ҕавап.(М. Ҕҽлилнең тормыш юлын һҽм ҿйрҽнелгҽн 

ҽсҽрлҽрен искҽ тҿшерҥ сорауларын слайдларда кҥрсҽтҥ һҽм укучылардан 

ҕавап алу). 

1) Муса Ҕҽлил кайчан һҽм кайда туган? 

Кҿтелгҽн ҕавап: Муса Мостафа улы Ҕҽлилов 1906 нчы елның 15 

нче февралендҽ Оренбург ҿлкҽсе Шарлык районы Мостафа авылында туа. 

2) Сугышка кадҽр кайсы ҿлкҽдҽ эшлҽгҽн? 

Кҿтелгҽн ҕавап:  Муса Ҕҽлил 13 яшендҽ ҥк ҥзенең авылында 

культура-агарту эшлҽре алып бара, Казанда газетада эшли, Оренбургта 

комсомол эшлҽрендҽ катнаша, Мҽскҽҥдҽ‖Кечкенҽ иптҽшлҽр‖, ―Октябрь 

баласы‖ дигҽн журналларның мҿхҽррире була. 1939 нчы елда Казанга 

кайтып театрда эшли һҽм шул елны ТАССР Язучылар берлеге идарҽсенең 

ҕаваплы сҽркатибе итеп билгелҽнҽ. 

3) Муса Ҕҽлил ничҽнче елда сугышка китҽ? 

Кҿтелгҽн ҕавап: М. Ҕҽлил 1942 нче елның февралендҽ Тҿньяк 

Кҿнбатыш фронтка ҕибҽрелҽ. 

4) Сугышта иҕат иткҽн елларын ҽйтегез? 

Кҿтелгҽн ҕавап: М. Ҕҽлил фронтка ҕибҽрелгҽч тҽ иҕат эшеннҽн 

аерылмый. 1942 нче елның февраленнҽн 1944 нче елның февраленҽ кадҽр 

шагыйрь калҽмен ташламый. 

5) Муса Ҕҽлилнең кайчан һҽм ничек гомере ҿзелҽ? 

Кҿтелгҽн ҕавап: 1944 нче елның февралендҽ Ҕҽлил һҽм 

ҕҽлилчелҽргҽ суд була. Суд аларны ―дҽҥлҽткҽ каршы ҕимерҥ эше‖ алып 

баруда гаепли һҽм ҥлем ҕҽзасына хҿкем итҽ. Шул елның августында 

Плетцензее тҿрмҽсендҽ унбер ҕҽлилченең гомере ҿзелҽ. 
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6) ―Тик булса иде ирек‖шигерендҽ дҥртенче куплет алдагы 

ҿчесеннҽн кайсы ягы белҽн аерыла? Шагыйрьгҽ барыннан да элек нҽрсҽ 

кирҽк?  

Кҿтелгҽн ҕавап: Ҿч куплетта да шагыйрьнең татлы хыяллары 

тасвирлана. Ул тоткынлыкта да хыяллана, Туган илен, сҿйгҽнен, кызын 

сагына. Ҽмма аның олы хыялы – ирекле булу, иреккҽ чыгу, кулына корал 

алып, Туган илен саклау. Ул шушы изге юлда, данлы сугыш кырында, 

ирекле булып, кҿрҽшеп ҥлҽргҽ ҽзер. 

7) ―Сандугач һҽм чишмҽ‖ балладасы кайчан иҕат ителгҽн? 

Кҿтелгҽн ҕавап: ― Сандугуч һҽм чишмҽ‖ балладасының тҿп идеясе 

шуннан гыйбарҽт: илгҽ, ҕиргҽ, табигатькҽ, аның гҥзҽл гҽҥдҽлҽнеше булган 

Чишмҽгҽ зур зарар салучы дошман ҕиңелсен ҿчен, Егет исҽн калырга 

тиеш! Сандугачның соңгы гамҽле буларак ҥлеме аның азатлык хҿрмҽтенҽ 

бирелгҽн корбан булуы ул. 

2. Шигырьлҽрне төркемлҽү. (Дисктан шигырлҽр тыңлау һҽм 

слайдта күрсҽтелгҽн темалар буенча шигырьлҽрне төркемлҽү, аларга 

анализ ясау.) 

1) Беренче теманы билгелҽҥ. ―Соңгы ҥпкҽ‖ шигыре. (Укучылар 

шигырьлҽрне тыңлаганнан соң, тҿркемнҽрдҽ, я аерым-аерым укылган 

шигырьлҽрнең темасын билгелилҽр һҽм аларга кыска анализ ясый 

баралар). 

Кҿтелгҽн ҕавап: ―Соңгы ҥпкҽ‖ шигыре ―Ирек‖ темасына туры килҽ.  

Туган илгҽ булган мҽхҽббҽт шигырьдҽ бик оста чагылдырыла. 

2) Икенче теманы билгелҽҥ.  ―Серле йомгак‖ шигыре. 

Кҿтелгҽн ҕавап: ―Серле йомгак‖ шигыренең темасы – ―Фашизмга 

нҽфрҽт‖. Шагыйрь, фашистлар яклы булып, аларга каршы яшерен кҿрҽш 

алып бара. Лҽкин моны ҥзебезнекелҽр белерме? Шагыйрь аны белми. 

Лҽкин аның бик ныклы һҽм ышанычлы таянычы бар! Ул – ҕырлары. 

3) Ҿченче теманы билгелҽҥ. ―Кҥлмҽк‖ шигыре. 

Кҿтелгҽн ҕавап: ―Дуслык һҽм мҽхҽббҽт‖ темасы ―Кҥлмҽк‖ шигырен 

колачлый. Шигырьдҽ герой кҥңеленең сафлыгы, мҽхҽббҽт тойгысының 

матурлыгы, гҥзҽллеге, аның ҥлемнҽн дҽ кҿчле булуы тасвирлана. 

3. Сүзлек өстендҽ эш. 
Герой – каһарман, батыр. Герой сҥзенең синонимнарын билгелҽҥ. 

Физкультминут. Дисктан ―Ҕилҽк ҕыйганда‖ ҕырын тыңлау һҽм 

бер ҥк вакытта башка, кулларга физик кҥнегҥлҽр  һҽм  куллар катнашында 

бию хҽрҽкҽтлҽре ясау. 

4. Дисктан Муса  Ҕҽлил турында хатыны Ҽминҽ Ҕҽлилова 

истҽлеклҽрен тыңлау. 

5. Компьютерда  биремнҽр башкару.‖ Эш ҿстҽле‖ндҽге ―Татар 

ҽдҽбияты‖ папкасын ачып, бирелгҽн тест биремнҽрен ҥтҽҥ (Һҽр биремне 

башкаруга 20 секунд вакыт бирелҽ). 

Тест биремнҽре: 
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1. М. Ҕҽлилнең туган елын курсҽтегез. 

а) 1902 

б) 1904 

в) 1906 

2. М. Ҕҽлилнең ҽтисенең исеме ничек?  

а) Мҿхҽммҽтгариф 

б) Мостафа 

в) Кҽрим 

3. Беренче шигеренең исеме ничек? 

а) ―Кызыма‖ 

б) ―Бҽхет‖ 

в) ―Ишек тҿбендҽ 

4. Муса Ҕҽлилнең кызы кем исемле? 

а) Лилия 

б) Чулпан 

в) Ландыш 

5. 1941 нче елда сугышта М. Ҕ.ҽлил кем буларак катнаша? 

а) хҽрби хҽбҽрче 

б) шагыйрь 

в) журналист 

6. Муса Ҕҽлил ничҽнче елда ҽсирлеккҽ тҿшҽ? 

а) 1941 

б) 1943 

в) 1942 

7. Шагыйрьнең кҿрҽштҽше, язучы кем? 

а) Абдулла Алиш 

б) Фатих Ҽмирхан 

в) Ҽмирхан Еники 

8. ―Тик булса иде ирек‖ шигыре ничҽнче елда иҕат ителгҽн? 

а) 1943 

б) 1941 

в) 1942 

9. Муса Ҕҽлилнең шигъри ҽсҽрлҽре тупланган ҕыентык кайсы тҿрмҽ 

исеме белҽн атала? 

а) Тегель 

б) Моабит 

в) Шпандау 

10. Муса Ҕҽлил белҽн бергҽ 11 кҿрҽшченең гомере кайсы тҿрмҽдҽ 

ҿзелҽ? 

а) Моабит 

б) Шпандау 

в) Плетцензее 

(Билгене компьютер куя) 
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6. Сҽлҽтле балалар белҽн эш. ( Укучылар ҿстҽмҽ ҿй эше итеп 

бирелгҽн биремнҽрен ҥтилҽр – М. Ҕҽлил турында тҿрле истҽлеклҽр белҽн 

таныштыралар.) 

1 нче укучы: ―Муса Ҕҽлил ҥзенең кыска,ҽммҽ якты поэтик юлында 

батырлыкка һҽм ҥз каны белҽн дҽ расланган иҕади батырлыкка дан 

ҕырлады, безгҽ килҽчҽк буыннар да хҿрмҽт белҽн искҽ алырлык, мҽңге 

сҥнмҽс васыять һҽм наказ калдырды. 

Эдуардас Межелайтис, литва шагыйре 

2 нче укучы: ―Ҕҽлилнең һҽр шигырь юлы канга манчып язылган. 

Хҽтта шаян, кҥңелле, шук шигырлҽре дҽ кан тҥлҽп алынган. Алар – 

кҿрҽшче шигырьлҽр. Батыр шигырьлҽр. Алар тоткынлыкта да батыр булып 

тудылар һҽм шунда ук кҿрҽшкҽ ташландылар. Мин алар алдында баш иям. 

Михаил Львов, рус шагыйре   

7. Сорау-ҕавап. (Укучылар тҿркемнҽрдҽ ҕавап бирҽлҽр, һҽр 

тҿркем ҿчен аерым слайд ачыла.) 

1 нче тҿркемгҽ сорау: Муса Ҕҽлилнең без ҿйрҽнгҽн ҽсҽрлҽреннҽн 

чыгып, нинди нҽтиҕҽ ясарбыз? Ҿмете акланамы? Ничек? 

Кҿтелгҽн ҕавап: Ҥзе ҥлсҽ дҽ, шигырлҽре илгҽ кайтыр, илдҽ аның 

батырларча һҽлак булуын белерлҽр дип, ҿметлҽнҽ ул. 1956 нчы елның 2 

нче февралендҽ СССР Верховный Совет Президиумы Указы белҽн М. 

Ҕҽлилгҽ Советлар Союзы Герое исеме бирелҽ, чҿнки илгҽ ―Моабит 

дҽфтҽре‖ ҕыентыгы кайта. 
 

2 нче тҿркемгҽ сорау: Ни ҿчен М. Ҕҽлил – каһарман? Ни ҿчен М. 

Ҕҽлил – каһарман шагыйрь? 

Кҿтелгҽн ҕавап: Муса Ҕҽлил дошман тҿрмҽсендҽ легион оештыра, 

татар ир-егетлҽренең батыр, тугры булуын дҿньяга таныта. Аның 

шигырьлҽре исҽ Мусаны гына тҥгел, миллионлаган совет ҽсирлҽрен аклый. 

3 нче тҿркемгҽ сорау: ( сҽлҽтле балалар ҿчен) М. Ҕҽлил иҕатында 

кҥптҿрле тҿслҽрне, тҿсмерлҽрне ҥз эченҽ алган һҽм иң зур 

гомумилҽштерҥ куҽтенҽ ия булган ҥтҽ кҿчле традицион һҽм символик 

образ бар. Ул – ҕыр сҥзе. Сез М. Ҕҽлилнең ҕыр сҥзе кергҽн нинди 

шигырьлҽрен атый аласыз? 

Кҿтелгҽн ҕавап:―ҕырларым, сез шытып йҿрҽгемдҽ...‖ 

(―Ҕырларым‖), ―нҽфрҽт һҽм мҽхҽббҽт ҕыры, соңгы ҕыры, кҿчле 

ҕыры‖(―Кошчык‖), ―бу ҕырым – соңгысы‖(―Соңгы ҕыр‖), ―ҕырлый-

ҕырлый Дилбҽр кҥлмҽк тегҽ, ҕырлар тҥгел, ҕиллҽр ҕитҽлмҽс‖(―Кҥлмҽк‖), 

―ялкынлы ҕыр‖(―Ышанма‖), ―ҕырларымны минем кабатлар‖(―Серле 

йомгак‖) һ б. лар. 

III. Дҽресне йомгаклау. 

1. Укытучының йомгак сүзе. 

Ҽйе, ҕыр сҥзе шагыйрьнең 130 дан артык шигырендҽ, ягъни һҽр 

дҥрт ҽсҽренең берсендҽ кулланылган. Бу аның, патриот-шагыйрь генҽ 
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тҥгел, чын мҽгънҽсендҽ романтик рухлы, кҿчле, зур, тирҽн хисле, талантлы 

ҕырчы шагыйрь булуын да дҽлиллҽп тора. 

Менҽ ни ҿчен һҽм ничек итеп ул ҥзенең батырлык, тугрылык, 

ҥлемсезлек символын гҽҥдҽлҽнлергҽн атаклы ―Ҕырларым‖ шигырен иҕат 

итҽ алган. Һҽм ул моңа бҿтен иҕат гомере буе ҽзерлҽнгҽн сыман тоела. 

М.Ҕҽлил поэзиясе иң олы һҽм гадел хҿкем саналган вакыт сынавын узды. 

Бу олы мирас хҽзергҽчҽ сугышчан рухын, сҽнгатьчҽ матурлыгын саклый, 

XXI гасыр кешесен дҽ сокландыра һҽм яшҽҥгҽ рухландыра тынычлык, 

иминлек сагында тора. 

2. Рефлексия. Йомгаклау ҿчен сораулар. 

- Нҽрсҽ эшлҽргҽ тиеш идек? 

Кҿтелгҽн ҕавап: Без бу дҽрестҽ М. Ҕҽлилнең талантлы шҽхес, 

герой шагыйрь булуын тагын бер кат расларга, аның гҥзҽл иҕатына анализ 

ясарга, шул ук вакытта сҿйлҽм телебезне баетырга, компьютерда эшлҽҥ 

кҥнекмҽлҽрен камиллҽштерергҽ тиеш идек. 

- Ничек эшлҽдек? 

Кҿтелгҽн ҕавап: Ҥз алдыбызга куйган максатка ирешҥ ҿчен без бик 

кҥп тҿрле эшлҽр башкардык: тҿрле тҿр соруларга ҕавап биргҽндҽ 

бҽйлҽнешле сҿйлҽмгҽ игътибар итҥ белҽн беррҽттҽн компьютерда эшлҽҥ 

кҥнекмҽлҽрен арттырдык, тҿркемнҽргҽ бҥленеп эшлҽдек, тест чиштек, 

игътибарлы тыңлау кҥнекмҽлҽрен камиллҽштердек, бик кызыклы 

физкультминут ҥткҽрдек. 

- Нинди нҽтиҕҽ ясадык? 

Кҿтелгҽн ҕавап: Иптҽшлҽрем сҿйлҽгҽнчҽ, без  кҥп тҿрле эшлҽр 

эшлҽдек. Шул рҽвешле, талантлы шагыйребез М. Ҕҽлил турында бик кҥп 

яңа мҽгълҥматлар тупладык. Аның герой шагыйрь булуын раслаучы 

шигырьлҽренең батырлык эшлҽвен – Мусаны гына тҥгел, миллионлаган 

совет ҽсирлҽрен аклавын аңладык. Аның кҿчле рухлы, тирҽн хисле, 

талантлы шҽхес булуына тагын бер кат инандык. 

IV.Үзбҽя. (Ҥзбҽя аша дҽрестҽге эшчҽнлекнең нҽтиҕҽлелеге 

ачыклана). 

V. Ҿйгҽ эш. 1. ―Гомрем минем моңлы бер ҕыр иде...‖ темасына 

инша язарга. Бу эш мҽҕбҥри, ягъни һҽркем башкарырга тиеш. 

2. М. Ҕҽлилнең 1944 нче елның май-август айларында иҕат иткҽн 

шигырьлҽрен эзлҽп табарга. Бу бирем ихтыяри, ҽмма бик мҿһим. 

VI. Укытучының дҽресне йомгаклавы. 

Укучылар, бҥгенге дҽресебезне чуваш халык шагыйре Педер 

Хузангайның шигри юллары белҽн йомгаклыйсы килҽ: 

“Башым иям бу дҽһшҽтле чорда 

  Шундый уллар биргҽн халыкка. 

  Башым иям бу халыкның исемен 

  Мҽңге ҥлмҽс иткҽн шагыйрьгҽ”. 
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